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Velduil
Foto: Edgar de Vries
Van de uilen die in ons land broeden, wordt de Velduil het meest
gefotografeerd. Dat komt omdat deze uil overdag op jacht gaat. Dat zal
te maken hebben met de bijzonder korte nachten in het hoge noorden,
het belangrijkste broedgebied. De Velduil broedt in Europa van MiddenSpanje tot in het noorden van Scandinavië en Rusland. In ons land
broeden Velduilen alleen nog op de Waddeneilanden, meestal niet meer
dan zo’n 10 paren per jaar. Een uitzonderlijk jaar was 2014 toen
vanwege een muizenplaag bijna 100 paren tot broeden kwamen waarvan
ruim de helft in Fryslân. Waar die uilen vandaan komen en hoe ze
gebieden met veel muizen vinden, blijft een raadsel. Vermoedelijk heeft
het te maken met het zwerfgedrag waarbij ze grote afstanden afleggen.
Komen ze in een gebied met veel muizen, dan blijven ze daar hangen.
Dat jonge Velduilen weinig plaatstrouw vertonen, bewijzen de
terugmeldingen van in 2014 in Fryslân geringde Velduilen die in
Denemarken en Rusland werden teruggevonden.
Vermoedelijk was een muizenplaag in de Elsgeesterpolder er de oorzaak
van dat hier in maart 2015 wekenlang 4-7 Velduilen te zien waren.
Verder komen waarnemingen in onze regio vooral uit het najaar als
trekkende Velduilen gezien worden boven zee of boven de duinen.
Edgar de Vries werd op 25 april 2020 verrast door een Velduil op een
paaltje langs de weg ten zuiden van Petten (NH). Deze Velduil laat zijn
vleugels opvallend hangen. Dat de uil niet gewond was bleek even later
toen de vogel wegvloog. Deze typische houding heeft vermoedelijk te
maken met het laten opwarmen of drogen van de vleugels. Ook bij
soorten als Buizerd en Blauwe Reiger zie je deze typische houding wel
eens.
Jelle van Dijk
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In juli is een buitengewone ledenvergadering gehouden in
verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR), welke op 1 juli 2021 in werking
is getreden. Vanwege de WBTR moesten een aantal
artikelen in de statuten gewijzigd worden. Deze
wijzigingen zijn ter stemming aan de leden voorgelegd.
Vanwege de Coronamaatregelen is deze buitengewone
Algemene Leden Vergadering via brief en/of e-mail
gehouden. Er is direct ook een tweede bijzondere ALV
gehouden, voor het geval bij de eerste ALV onvoldoende
leden zouden stemmen.
Bij beide vergaderingen hebben 65 leden voor de
wijzigingen gestemd. Er waren geen tegenstemmen. Dit
betekent dat de ALV ingestemd heeft met de wijzigingen
van de statuten en dat het bestuur de benodigde actie gaat
ondernemen om de statuten te wijzigen.

Als alles goed blijft gaan met het Corona-virus kunnen de
geplande lezingen vanaf september ook weer doorgaan.
Wij houden nog even een slag om de arm, maar als het
licht op groen staat, wordt het gepubliceerd op de website.

De meeste jeugdbuitenactiviteiten kunnen gewoon
doorgaan.
De activiteiten van de Jeugdnatuurclub zijn bestemd voor
kinderen van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. Je hoeft
geen lid te zijn. Deelnemen is mogelijk na aanmelden via
het e-mailadres: jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt
een e-mail ter bevestiging. In verband met de maximale
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te nemen
zonder aanmelding vooraf! Tijdens de activiteiten worden
soms foto's gemaakt, bedoeld voor publicatie op de
website of in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft
dat uw kind herkenbaar in beeld komt, gaarne
melden aan de fotograaf. De binnenactiviteiten van
de jeugdclub vinden plaats in het Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon 20 in Noordwijk.
In 2020 kon het jaarlijkse Herfstnatuurspel helaas
niet doorgaan, we weten allemaal waardoor …
Maar dit jaar is de kans erg groot dat het weer gaat
plaatsvinden en wel op woensdagmiddag 20 oktober
in het Leeuwenhorstbos.
Houd t.z.t. de website in de gaten voor meer
informatie.

Weer een Inloopochtend 7 augustus. Foto: Jelle van Dijk

Omdat de Corona-maatregelen zijn
versoepeld, konden een aantal
activiteiten weer oppakt worden. Op
de eerste zaterdag in juli was de
eerste inloopochtend in het Jan
Verweycentrum. Ook in augustus is
er weer een inloopochtend geweest,
waarbij onder andere een film is
getoond van het ringen van de jonge
valken bij George Hageman in de
tuin en een foto rapportage van Nico
Plaatse werd getoond.
De eerste excursie onder de
bezielende leiding van Jelle van Dijk
in de Coepelduinen heeft op 6 juli
plaats gevonden. Helaas was er,
vanwege de Coronamaatregelen,
maar plaats voor 12 personen. Het
verslag staat op de website.
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Wandeling Copelduinen. Foto: Dini Thibaudier
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In het duin is veel te beleven en te ontdekken. Met
Robert Sluijs als gids, gaan wij op zoek naar
dierensporen, planten, paddenstoelen en vogels. Met
een beetje geluk zien we een ree of een vos! Het is
buiten het broedseizoen dus we mogen lekker
dwarsdoor struinen. En dat gaan we doen ook! Ga
mee en zie de bijzonderheden van dit mooie
duingebied.

Paddenstoelenexcursie 2020 foto: Annet de Willigen

Zaterdagochtend 9 oktober van 10.00 – 11.30 uur
Startpunt: Parkeerterrein Leeuwenhorst aan de Gooweg
Weet je hoe paddenstoelen ontstaan? En wat het eigenlijk
zijn? Het zijn vruchten … maar waarvan? Nee, niet om te
eten, nou ja; soms wel. Hoe het precies zit gaat natuurgids
Arie Dwarswaard je vertellen. Paddenstoelen hebben soms
hele gekke namen zoals varkensoor of heksenboter. En heb
je de stinkzwam wel eens geroken … blèh! Loop met ons
door het Leeuwenhorstbos en laat je verrassen door de
kleuren en vormen van de paddenstoelen. Neem een
spiegeltje mee, dan kun je zien hoe ze er onder hun hoedje
uitzien.

De Wet natuurbescherming zal op termijn integraal
onderdeel worden van de nieuwe Omgevingswet.
Biodiversiteit en aandacht voor natuur dienen een
plek te krijgen in de op te stellen omgevingsvisie en
het daaruit voortvloeiende omgevingsplan.
Een groot aantal gemeenten in Nederland hebben
inmiddels zo’n visie en plan gerealiseerd. De
gemeente Noordwijk heeft, met inspraak van bewoners,
inmiddels een concept visie opgesteld. De VNVN heeft
eveneens inspraak gehad in de concept visie. De visie is
echter te ruim opgezet en voldoet niet aan de wettelijke
eisen, waardoor nieuwe inspraak mogelijk wordt. Een
omgevingsplan is nog niet opgesteld.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de VNVN, met zijn
groot aantal leden, zich actiever op zal moeten stellen om
de natuur en biodiversiteit in de gemeente Noordwijk te
beschermen en uit te breiden. We willen meer invloed in
de lokale beleidsvorming en door de gemeente en andere
partijen pro-actief betrokken worden bij activiteiten die de
natuur aangaan.
Daarom gaan wij zelf een visie schrijven waarin wij
gedetailleerd aan geven wat de mogelijkheden zijn
om onze natuur te beschermen en uit te breiden.
Denk hierbij aan een ecologische hoofdstructuur,
natuurinclusieve energietransitie, landelijk gebied,
natuur en recreatie, etc.
De basis zal altijd de natuur zijn.
Een eerste stap hebben wij inmiddels gedaan door
een brief te schrijven aan de lokale politieke partijen
om in de verkiezingsplannen rekening te houden met
aan aantal punten betreffende natuur en
biodiversiteit in Noordwijk.
(Zie pagina 6 van deze Strandloper.)

Duinexcursie jeugd - foto: Annet de Willigen

Zaterdag 13 november
tijd: 9.30 – 11.00 uur
Verzamelpunt: ingang Coepelduynen aan de
Boerhaaveweg

Om onze visie kracht bij te zetten, gaan we
campagne voeren om het aantal leden van onze
vereniging binnen Noordwijk te vergroten, want
leden zijn stemmen. Met een grote vereniging en een
sterke visie zetten wij in op het behoud en de
uitbreiding van natuur in Noordwijk.
Graag ontvangen wij van onze leden input voor onze visie.
Alle plannen en ideeën die jullie hebben die de natuur in
Noordwijk verbeteren zijn welkom.
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Aan:

Datum:
Betreft:

Politieke partijen van de
gemeente Noordwijk.

Noordwijk, 20 augustus 2021
Inbreng verkiezingsprogramma gemeente Noordwijk

Geachte,
Over een half jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weer een belangrijk moment om het belang van de natuur, in
brede zin, van onze gemeente op de politieke agenda te zetten. Als bestuurder bent u ongetwijfeld bezig om een
aantrekkelijk verkiezingsprogramma voor de gemeente Noordwijk te schrijven. Wij als Vereniging voor Natuur en
Vogelbescherming Noordwijk kunnen en willen hier graag een bijdrage aan leveren.
Het gaat niet goed met de natuur in Nederland, dus ook niet in Noordwijk. Er is geen ander land in Europa waar de
biodiversiteit de afgelopen decennia zo snel is afgenomen als bij ons. Het gevolg is een verschraald landschap, de afname
van vele soorten planten en dieren en een minder prettige leefomgeving, óók voor mensen. De coronapandemie heeft
duidelijk laten zien dat het voor mensen belangrijk is om dicht bij huis van de natuur te kunnen genieten en in die natuur
te kunnen ontspannen. Uit onderzoek blijkt dat 73% van de Nederlanders vindt dat de natuur een onderdeel moet zijn van
de herstelplannen na de coronacrisis.
Door natuur als uitgangspunt te nemen voor het beleid en het beheer van de openbare ruimte, kunt u een zeer
belangrijke rol spelen in het herstel van de biodiversiteit, zodat er een robuust en veerkrachtig ecosysteem ontstaat dat
tegen een stootje kan, daarbij rekening houdende met flora en fauna bij het ontwerp van nieuwbouw, renovatie en de
openbare ruimte.
Tevens kan daarbij gedacht worden aan het versterken van bewonersparticipatie, voorlichting en beleving van de natuur,
waardoor Noordwijkers trots kunnen zijn op hun groene gemeente en waardoor Noordwijk meer recht doet aan de status
als kuuroord.
Juist nu is het belangrijk dat uw partij ambities toont op vergroening en een vogelvriendelijke omgeving. Het centraal
stellen van natuur in de gemeente heeft een positief effect op de biodiversiteit, op stadsvogels als merel, huismus en
gierzwaluw, maar ook op vlinders en bloemen. Een natuurlijke omgeving betekent ook een prettig, gezond en
aantrekkelijk leefklimaat voor de inwoners. Daarnaast helpen natuurvriendelijke maatregelen ons bij de andere grote
uitdagingen zoals klimaatverandering en de daarmee samenhangende droogte en wateroverlast.
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk met zijn 650 leden wil u hier graag bij helpen door het
inzetten van onze kennis en ervaring op het gebied van natuurherstel, biodiversiteit en natuur inclusief bouwen.
In de bijlagen treft u suggesties om van de gemeente Noordwijk een natuur- en vogelvriendelijke gemeente te maken, met
biodiversiteit als hoogste prioriteit.
Natuurlijk zijn wij te allen tijde bereid om hierover met u van gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet,

Gab de Croock, voorzitter, namens het bestuur van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.
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Jelle van Dijk

Jan Johan Vlug 2021. De fuut. Uitgeverij Atlas Contact
Amsterdam/ Antwerpen. 471 pagina’s. Prijs € 25.
Met het dikste boek tot nu toe in de bekende Atlas
Contactserie heeft Jan Johan Vlug een mooie monografie
geschreven over een van onze bekendste watervogels. De
omvang wordt niet alleen bepaald door de uitvoerige
beschrijvingen van werkelijk alle aspecten van het
futenbestaan, maar ook door zijn ruime blik op de gehele
futenfamilie wereldwijd. Dat daarbij de Roodhalsfuut veel
aandacht krijgt was te verwachten. De auteur is namelijk
een internationaal bekende specialist wat deze soort
betreft. Zo verscheen van zijn hand in 2018 een speciaal
nummer, omvang 320 pagina’s, van het blad CORAX, het
tijdschrift van de Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft
für Schleswig Holstein und Hamburg e.V., Kiel, onder de
titel “The Red-necked Grebe – a Monograph of a
Vociferous Inhabitant of Marshy Lakes”. Door
herhaaldelijk een vergelijking met het doen en laten van de
Roodhalsfuut te maken, krijg je er eigenlijk een
monografie van de Roodhalsfuut bijgeleverd.
Bij het lezen van “De fuut” kwam ik vooral in de
hoofdstukken over de voortplanting zaken tegen die mij
niet bekend waren. Tegenwoordig is het heel eenvoudig
het nest van een Fuut te bekijken. Op enkele meters
afstand kun je zo’n nest zien in een watergang van de wijk

Boechorst in Noordwijk, de Guldemondvaart in
Noordwijkerhout of een stadsgracht van Leiden. Daarbij
valt op dat het futennest nauwelijks boven het water
uitsteekt, wel iets anders dan de hoge nesten van
Meerkoeten. De futeneieren komen dan ook regelmatig in
contact met water, zeker als er een vaartuig passeert. Bij
een ‘normaal’ vogelei zal het water door de poreuze
eischaal dringen, wat een einde maakt aan de ontwikkeling
van het embryo. Het ei van een Fuut is wel poreus wat de
uitwisseling van gassen met het embryo betreft, maar is
waterdicht als het gaat om contact met de vochtige of natte
bodem van het nest. Boeiend vond ik ook de paragrafen
over de aantalsregulatie. Een Fuut begint te broeden zodra
er een ei is gelegd. Merkt de broedende Fuut dat er weinig
voedsel is, dan wordt het nest al verlaten zodra er enkele
jongen uit het ei zijn gekropen. De andere eieren, ook al
staan ze op het punt van uitkomen, worden achter gelaten.
Soms wordt zelfs het kleinste jong op het nest
achtergelaten. Een andere strategie bij voedselschaarste is
de splitsing van het gezin: beide ouders gaan er met één of
twee jongen vandoor om zo een groter voedselgebied te
kunnen benutten. Interessant zijn ook de passages die over
broedkolonies gaan en over het verschil in nestplaatskeuze
tussen Fuut en Roodhalsfuut. Deze bijzonderheden zijn
deels gebaseerd op eigen onderzoek, maar zijn voor een
belangrijk deel ook gebaseerd op grondig onderzoek van
anderen zoals Guus van der Poel, Theunis Piersma, Ken
Simons (UK) en Rolf Berndt (Schleswig-Holstein).
Natuurlijk wordt ingegaan op de opvallende toename als
broedvogel in ons land. Van een vrij schaarse broedvogel
in de jaren zestig is de Fuut veranderd in een algemene
broedvogel waarvan het aantal op 11000 – 16000 paren
wordt geschat. Verbetering van de waterkwaliteit gepaard
gaande met een groter voedselaanbod zal hier ongetwijfeld
mee te maken hebben. Maar ook het in toenemend aantal
gaan broeden in stedelijk gebied zal een flinke bijdrage
hebben geleverd.
Landelijke bekendheid kreeg Jan Johan Vlug in de jaren
zeventig toen hij enorme ruiconcentraties ontdekte langs
de kust van Gaasterland. Later bleken ook elders in het
IJsselmeergebied en in Zeeland veel Futen samen te
komen. Het kustwater tussen Hoek van Holland en Den
Helder speelde toen nog nauwelijks een rol als
overwinteringsgebied. Daar zag je alleen veel Futen als het
IJsselmeer dichtvroor. Zulke strenge winters zorgden ook
voor veel dode, vermagerde Futen op de stranden. In deze
eeuw overwinteren elk jaar enkele tienduizenden Futen
langs de Hollandse kust. In Noordwijk zijn we daar ook
elk jaar getuige van. Deze Futen drijven in de nacht in
noordelijke richting vanwege de zeestroming. In de eerste
daglichturen wordt dit vaak gecorrigeerd door soms met
honderden tegelijk een stuk zuidwaarts te vliegen. Het
levert interessante teluren in de zeetrekhut op. Dit
verschijnsel wordt niet in het boek van Vlug genoemd. Het
is daarmee ook het enige punt dat ik aan dit waardevolle
boek zou willen toevoegen.
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Guido Keijl, Ruud Vlek, Rienk Slings, Gerald Oreel &
Roland van der Vliet 2020. De griel – kroniek van een
spookvogel. KNNV-uitgeverij Zeist. 298 pagina’s. Prijs €
27,95.

Het Noordwijkse duingebied neemt een bijzondere plaats
in als het over de Griel in Nederland gaat. Het eerst
bekende broedgeval in ons land werd vastgesteld in 1849
door A.H. Verster van Wulverhorst, in die tijd ‘houtvester
en inspecteur van de jacht en de visserij in Zuid-Holland’
en woonachtig in Noordwijk. Het laatst bekende
broedgeval in Nederland vond plaats in 1957 in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Ruim 40 jaar na dit
broedgeval tekende Willem Baalbergen uit de mond van
Kees van der Luit op dat er in dat jaar twee nesten in de
Haasvelderduinen waren. Niet alleen ontdekte Abraham
Verster het eerste broedgeval in ons land, ook was hij de
eerste die een veldwaarneming beschreef. Zo noemt hij de
waarneming in oktober 1835 van een groep van zeven
Grielen in zijn jachtgebied ten noorden van Noordwijk.
Eén van deze Grielen overleefde deze kennismaking niet.
Aan het boek over de Griel is jarenlang gewerkt. Als ware
detectives hebben de auteurs gespeurd naar materiaal in
oude collecties (opgezette vogels, eieren en foto’s) en naar
mededelingen in historische boekwerken en tijdschriften.
Het resultaat van hun zoekwerk is neergelegd in een
interessante reconstructie van het ‘opgaan, zinken en
verblinken’ van de Nederlandse grielenpopulatie.
Zo zijn de auteurs van mening dat de Hollandse duinen
voor 1860 helemaal niet zo geschikt waren als broedgebied
voor Grielen. Grote delen van de duinen waren vochtig en
stonden in de wintermaanden onder water. Naast vochtige
valleien waren er gedeelten met stuifzand en dicht
struweel. Pas door helm te planten en door de aanleg van
boerenbedrijfjes ontstonden overgangen in het
duinlandschap die volgens de auteurs Grielen tot broeden
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hebben verleid. Daarbij moet gedacht worden aan half
begroeide bodems in de buurt van kleine bosjes. Latere
beschrijvingen van de broedplaatsen noemen ook
regelmatig takken die waren neergelegd om de verstuiving
te beteugelen. Op menige nestfoto zijn inderdaad stukken
met ingeplante helm en neergelegde takken te zien.
Het boek is opgedragen aan Jan P. Strijbos (1891 – 1983)
die als natuurfotograaf en filmer een grote belangstelling
voor de Griel toonde. Zijn foto’s en aantekeningen
maakten het mede mogelijk een goed beeld te vormen van
het leven van de Griel in de AW-duinen. Uitvoerig gaan de
auteurs in op mogelijke oorzaken voor het verdwijnen van
de kleine grielenpopulatie (maximaal 35 paren in de jaren
dertig van de vorige eeuw). Daarbij passeren ook
nestfotografie en het verzamelen van eieren. Deze
activiteiten zijn zeker nadelig geweest al ligt de
hoofdoorzaak in zaken als toenemende recreatie en
verandering van het landschap.
Natuurlijk komt ook de vraag aan de orde of de Griel ooit
nog in ons land zou kunnen gaan broeden. In de eerste
jaren na 1957, het jaar van de laatste broedgevallen, werd
de Griel nog enkele keren gehoord in de duinen rond de
Langevelderslag. Grielen houden zich overdag gedeisd en
worden pas in de schemering actief. Hierbij laten ze af en
toe een luide, nogal schorre roep horen. Vandaar de naam
‘spookvogel’ in de ondertitel. Maar terugkeer in de duinen
kan vrijwel worden uitgesloten. Toch zijn niet al te ver van
ons land broedende Grielen te vinden. In het noorden van
Frankrijk en het oosten van Engeland broedt de Griel op
akkers met veel stenen. Alleen op schaars begroeide
velden met laagblijvende gewassen zijn daar broedende
Grielen te vinden. Evenals een Kievit wil ook de Griel
goed uitzicht over zijn omgeving hebben. De velden met
intensieve akkerbouw in ons land zijn daarom volstrekt
ongeschikt. Alleen bij grootschalige braaklegging is er
misschien een kans dat een grielenpaartje een poging zal
doen. Maar wie weet, ook de broedgevallen van de
Morinelplevier in de jaren zestig had niemand verwacht.
De schrijvers van dit boek verdienen een groot compliment
voor hun inzet en toewijding voor het produceren van dit
bijzondere vogelboek over een soort die niet meer in ons
land broedt. Het geeft verder een goed beeld van de
ornithologie in vroeger tijd en de veranderingen van het
duinlandschap vanaf het midden van de negentiende eeuw.

Alerte Griel op het nest, gefotografeerd door Francois
Haverschmidt op 5 mei 1938 in de Amsterdamse
Waterleidingduinen bij Vogelenzang.
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Gab de Croock
Evenals in 2020 heeft het paartje Slechtvalken weer
gebroed op de toren van NH Hotel Leeuwenhorst. Echter
dit jaar konden we alle bewegingen live volgen doordat
zowel in als buiten de nestkast webcams geplaatst waren.
Hierdoor kon de paring op het rooster, de prooioverdracht,
het leggen en uitkomen van de eieren, het voeren van de
jongen en het spectaculaire “buiten zetten” van een vreemd
jong vrouwtje duidelijk bekeken worden.

Prooioverdracht Slechtvalken Leeuwenhorst foto: Gab de Croock

Eind januari werd door hetzelfde mannetje van vorig jaar
de kast geïnspecteerd, roepend naar het vrouwtje, die
buiten op het rooster zat en nog geen aanstalten maakte
(om) naar binnen te gaan. Dit gebeurde pas op 11 februari.
Het vrouwtje inspecteerde de kast waar nog sneeuw in lag
en probeerde al een nestkuiltje in het grind te graven.
Omstreeks 8 maart werd het eerste ei gelegd. Helaas was
dit niet zichtbaar doordat het vrouwtje pal onder de camera
tegen de binnenwand zat. Vervolgens werd om de dag een
ei gelegd tot het nest van 4 eieren compleet was. Op 18
april kwamen de eerste twee eieren uit. Op 19 april het 3e
en op 20 april het 4e. Het broeden heeft beduidend langer
geduurd dan normaal; waarschijnlijk heeft het vrouwtje
door de kou in het voorjaar zeker een week de
eieren “warm” gehouden voordat ze daadwerkelijk
aan het broeden begonnen is.

hoefden te worden, werd de gevangen prooi regelmatig zo
de nestkast “ingekwakt” en mochten ze zelf de prooi
plukken en verorberen. Een van de jongen pakte dan de
prooi op, ging in een hoekje zitten om de prooi af te
schermen en begon dan aan de maaltijd. In het begin nog
erg onhandig maar al snel hadden ze in de gaten hoe het
moest. De ouders vlogen af en aan met prooi.
Omstreeks 22 mei durfde een van de jonge mannetjes een
eerste uitstapje op het rooster. Vol verbazing keek hij
omhoog om te zien dat er meer boven zijn kop was dan
alleen een dak van de nestkast. De volgende dagen volgde
de rest en zaten ze regelmatig op het rooster en de omloop
van de toren. Al fladderend trainden zij hun vliegspieren,
waarbij de donsveren in het rond vlogen, schreeuwend
naar hun ouders als deze weer met prooi aan kwamen
vliegen.
Op 28 mei zat één van de jongen op een muurtje onder de
toren rustig om zich heen te kijken naar al die mensen die
naar de Covid-priklocatie kwamen die onder de toren
gevestigd was. De eerste had dus een poging gewaagd om
te vliegen. Hij werd door heel wat omstanders
gefotografeerd; hoe vaak kom je nu in het wild een jonge
Slechtvalk tegen? Enkele uren later zat hij op het dak van
één van de gebouwen van het hotel. Gelukkig had hij de
vliegkunst al aardig onder de knie.
De overige jongen volgden snel het voorbeeld en
waagden ook hun eerste vlucht.
De periode hierna was het een drukte van jewelste, op en
om de toren, van vliegende en schreeuwende jonge
Slechtvalken die achter de ouders aanvlogen, bedelend om
voedsel.
Langzaam werd het rustig om de toren en verspreidden de
vogels zich in de omgeving. Regelmatig worden nog één
of meerdere van deze vogels in de omgeving gezien. Vaak
zitten ze ook op de Nora-zendmast.
Weer een succesvol broedseizoen van “onze”
Slechtvalken.

Een drukke tijd brak nu aan voor beide Slechtvalkouders. Er moesten namelijk vier bekjes gevuld
worden en dat is vrij veel, gezien er in de rest van
het land hooguit twee, een enkele keer drie jongen
per nest aanwezig waren. Echter aan voedsel geen
gebrek, vogels en met name duiven in de omtrek
zijn volop aanwezig. De jongen groeiden daardoor
ook als kool.
Op 11 mei werden de jongen geringd. Het betrof
twee vrouwtjes en twee mannetjes.
Doordat de jongen nu zo groot waren dat ze niet
meer volledig door de ouder-vogels gevoerd

De vier jongen - foto: Gab de Croock
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Jelle van Dijk
Onlangs werd ik benaderd door onze Katwijkse vrienden
om mee te werken aan een boek over de Coepelduynen.
Na het succesvolle boek Bijzonder Berkheide, uitgegeven
in 2017, wil men nu een vergelijkbaar boek over de
Coepelduynen maken. Omdat ik heel wat voetstappen in
de Coepelduynen heb staan en in de loop der jaren er ook
wel over heb geschreven, was een toezegging min of meer
vanzelfsprekend. Daarbij stelde ik voor ook aandacht te
besteden aan de laatste decennia van de vorige eeuw, toen
ik tientallen keren het strand voor de Coepelduynen
afzocht naar dode vogels die met olie besmeurd waren.
Hoe rampzalig het strand er toen regelmatig bij lag, moge
duidelijk worden uit de volgende bijdrage.

De eerste vermelding van olie op het strand is afkomstig
van Jan Verwey. In 1915 zag hij met olie besmeurde
vogels op het Noordwijkse strand. Hij vermoedde dat er
een schip was getorpedeerd. De Eerste Wereldoorlog was
immers net begonnen. Na het einde van de oorlog in 1918
werd het echter alleen maar erger. De olie bleek afkomstig
te zijn van moderne schepen die als brandstof voor de
motoren geen steenkool meer gebruikten, maar stookolie.
Jan Verwey schakelde de dorpsjeugd in om zoveel
mogelijk olievogels te verzamelen. Als ze een besmeurde
vogel inleverden bij Villa Nova kregen ze een paar centen
als beloning. Hierdoor kon Jan Verwey biometrisch
onderzoek doen aan vele honderden Zeekoeten. Tussen al

meer aan Kees Camphuysen te danken dat deze opzet
vanaf het midden van de jaren zeventig goed van de grond
kwam. Voor vrijwel elk kusttraject wist hij vrijwilligers te
werven die bereid waren enkele keren per winter een stuk
strand af te lopen om de aangespoelde vogels te
registreren.

In de winter van 1977 ben ik begonnen met het
systematisch tellen en noteren van olieslachtoffers op het
strand langs de Coepelduynen. Op de kaart van Kees
Camphuysen was dat traject 2023, het strand van paal 86
tot paal 81, vrijwel samenvallend met het traject van de

Strand Coepelduynen na storm december 1985 – foto: Jelle van Dijk

Katwijkse Uitwatering tot de Noordwijkse vuurtoren.
Meestal liet ik mij naar Katwijk brengen om lopend over
het strand huiswaarts te keren. Een enkele keer liep ik heen
over de vloedlijn en terug over de stormvloedlijn. In de
meeste gevallen was dat in het geheel niet nodig omdat
beide vloedlijnen op veel plaatsen vrijwel samenvielen.

Stookolie op het strand januari 1990 - foto: Jelle van Dijk

die Zeekoeten ontdekte hij de eerste twee Kortbekzeekoeten voor ons land. Ook werd er eens een nog
levende IJsduiker gebracht, die vervolgens nog enkele
dagen in de badkuip van de familie Verwey mocht
rondzwemmen.
Het duurde tot het einde van de jaren zestig voordat het
tellen van stookolieslachtoffers systematisch werd
aangepakt. Vanuit diverse geledingen van vogelend
Nederland werd eind jaren zeventig een organisatie op
poten gezet onder de naam Nederlands
Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO). Hierbij werd de
gehele Nederlandse kust verdeeld in telvakken, waarbij
voor elk traject een vaste teller werd gezocht. Het is zonder
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Jan van gent strand Coepelduynen januari 1988 – foto: Jelle van Dijk

Het strand voor de Coepelduynen was toen opvallend
smal. Na vrijwel elke storm vond er bovendien duinafslag
plaats. Hierdoor ontstond meermalen de situatie dat je bij
vloed nauwelijks met droge voeten het steile, afgeslagen
duin kon passeren.
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Bij elke strandinspectie werd nauwgezet bijgehouden
welke soorten er lagen en in welke aantallen ze
aangespoeld waren. Van elke vogel schatte ik de
oliebevuiling met behulp van een tabel die door het NSO
was opgesteld. Ook bijzonderheden als onvolwassen/adult,
man/vrouw en zomerkleed/winterkleed werden genoteerd.
Na dit schrijfwerk kwam de schaar tevoorschijn om de
vleugelpunten af te knippen. Hiermee werd voorkomen dat
deze vogels bij een volgende telling opnieuw zouden
worden meegeteld. Bij koude weersomstandigheden kan
het namelijk enkele weken duren voordat een kadaver
geheel verdwenen is.
Eind jaren tachtig kregen de strandtellers kleine glazen
buisjes mee om bij vogels die dik onder de olie zaten, een
kleine hoeveelheid olie te verzamelen. Deze buisjes
werden opgestuurd naar een laboratorium waar men aan de
hand van de chemische samenstelling van het oliemonster
vrijwel steeds kon vaststellen welke tanker deze olie in zee
had geloosd. Na 1995 inspecteerde ik nog slechts enkele

Noordse Stormvogel februari 1999 – foto: Jelle van Dijk

keren per winterseizoen traject 2023 om er na 2000 geheel
mee te stoppen. De belangrijkste reden hiervoor was dat er
steeds minder te vinden was vanwege de serieuze
maatregelen die getroffen waren om de olievervuiling te
stoppen. Een tweede oorzaak waren de Vossen die in de
nachtelijke uren vanuit de Coepelduynen het strand
opliepen om van daar dode vogels de duinen in te slepen.
Bij de broedvogelinventarisatie van de Coepelduynen heb
ik in die tijd dode Zeekoeten, Drieteenmeeuwen en een
Roodkeelduiker gevonden. Tenslotte maakte de
beachcleaner van Van der Putten het strand voor de
boulevards geheel schoon van alles wat de zee hier
deponeerde. Dat betekende dat er op twee van de vijf
kilometers niets meer te vinden was. Mijn telling gaf dus
helemaal geen goed beeld meer van wat er op het strand
aan olieslachtoffers aanspoelde.

Veel stookolie die op het water drijft, is afkomstig van
tankers die op enige afstand van de kust passeren. Nadat ze
de olie hebben afgeleverd in havensteden als Rotterdam,
Bremen of Hamburg laten ze de ruimen gedeeltelijk
vollopen met zeewater. Na enige tijd wordt dit water met
de olieresten in zee geloosd. Dit wordt vooral bij ruwe zee
gedaan omdat dan een oliespoor snel uit elkaar wordt

geslagen. In mindere mate, maar als gevolg van het grote
aantal toch van groot belang, is de olievervuiling door
gewone vrachtschepen. Deze schepen spoelen de olietanks
met stookolie voor de eigen aandrijving, ook regelmatig
schoon na het verlaten van de havens. In de laatste
decennia van de vorige eeuw werd weinig gebruik
gemaakt van de faciliteiten in de havens om het schip
schoon te maken. Het lozen op zee leverde geen tijdverlies
op en de opsporing van deze illegale lozingen stond nog in
de kinderschoenen.
Naast deze vrijwel continue vervuiling kunnen ook
calamiteiten in de vorm van ongelukken op zee veel
slachtoffers maken. Zo ging het goed mis op booreiland
BRAVO voor de Noorse kust op 22 april 1977. Een week
lang verdween 3-4000 ton olie per dag in zee. In de
zuidelijke Noordzee zorgden botsingen tussen schepen af
en toe voor ernstige vervuiling. Zeer grote rampen, zoals
in 1975 met het vergaan van de tanker Amoco Cadiz op de
rotsen van de Bretonse kust, zijn gelukkig in de Noordzee
uitgebleven.
Mede dankzij de activiteiten van het NSO en
verwante organisaties in andere
Noordzeelanden werden acties ondernomen
om de olielozingen te beëindigen. Er kwam
meer controle en de opsporing van
vervuilende schepen werd beter. Zie in dit
verband de paragraaf over het REM-eiland.
Internationale conferenties leidden tenslotte in
1992 tot het OSPAR-verdrag. In deze naam
zitten de namen van Oslo en Parijs, de steden
waar daarvoor al belangrijke afspraken waren
gemaakt. Met dit ‘Verdrag inzake de
bescherming van het mariene milieu in het
noordoostelijke deel van de Atlantische
Oceaan’ werd een weg ingeslagen die geleid
heeft tot een zeer sterke vermindering van de
olievervuiling. Kees Camphuysen liet in 2020
weten dat tegenwoordig hoogstens 10% van
de gevonden Zeekoeten met olie bevuild is, terwijl dat
voor het jaar 2000 vrijwel 100% was.

In 1963 werd de Reclame Exploitatie Maatschappij (REM)
opgericht. Investeerders waren onder anderen de
Rotterdamse scheepsbouwer Cornelis Verolme, de Leidse
offshore-ondernemer Pieter Heerema en de Scheveningse
vastgoedmagnaat Reinier Zwolsman. Het plan was vanaf
een platform in zee, net buiten de territoriale wateren,
commerciële TV-programma’s uit te zenden. In het
voorjaar van 1964 startte de bouw op 6 mijl uit de kust
voor Noordwijk. Reeds begin augustus gingen de
uitzendingen van start, maar in december van dat jaar
maakte de Rijkspolitie al een einde aan de uitzendingen.
Een noodwet maakte het mogelijk direct in te grijpen.
In 1974 nam Rijkswaterstaat het REM-eiland in gebruik
als maritieme meetpost, waarna het eiland verder als
‘Meetpost Noordwijk’ door het leven ging. Hier werden
gegevens verzameld over zaken als golfhoogte,
zoutgehalte en stroming. De meetpost bleef in dienst tot
juni 2006, waarna de sloop begon. Het centrale deel,
bestaande uit twee woonlagen, werd in zijn geheel
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De activiteiten van de Fransen op
Meetpost Noordwijk maakten het
mogelijk dat er af en toe ook
vogelaars op Meetpost Noordwijk
actief waren. Rijkswaterstaat
stond toe dat in de weken dat de
Fransen onderzoek deden er ook
één of twee vogelaars aanwezig
waren om trekvogels te tellen. Zo
kon ik met Kees Camphuysen vijf
dagen (16 – 20 oktober 1978)
actief zijn op Meetpost
Noordwijk. Een verslag van onze
bevindingen is te vinden in de
Strandloper (1978, nr. 4).

REM-eiland in Nieuwe Houthaven Amsterdam april 2016 – foto: Jelle van Dijk

afgevoerd en belandde in een haven bij Vlissingen. Na een
kortstondig verblijf in Delfzijl werd het gevaarte naar de
Nieuwe Houthaven in Amsterdam gesleept. Na de bouw
van een derde verdieping en wat verdere aanpassingen
werd het oude REM-eiland op die plaats in 2011 in
gebruik genomen als restaurant.
Meetpost Noordwijk heeft een bescheiden rol gespeeld bij
de bestrijding van olielozingen op zee. Enkele jaren na de
overname door Rijkswaterstaat waren er regelmatig Franse
technici aanwezig die proeven deden met door hen
ontwikkelde radarapparatuur. Het was de bedoeling dat
deze radar zou worden ingebouwd in
opsporingsvliegtuigen die boven zee olielozingen gingen
opsporen. Een plek met drijvende stookolie heeft invloed
op het golvenpatroon. Deze verstoring kan door gevoelige
radar worden opgepikt, waarna het in sommige gevallen
mogelijk wordt het vervuilende schip te achterhalen.
datum
19-12-1980
18-1-1981
31-1-1981
12-2-1982
5-3-1982
8-2-1984
25-2-1984
26-1-1985
23-2-1985
20-2-1988
8-3-1988
27-11-1988
17-12-1988
16-2-1990
18-2-1990
19-11-1990
20-2-1993

Fuut

5

Noordse
Stormvogel
1
3
2

1
11
10
7
2
3

1

Zeekoet
16
28
20
3
7
8
6
8
1
3
4
9
12
28
28
20
3

Alk

7
1
2
5
7

7
3

De vogels die je op het strand vindt, hebben in veel
gevallen al lang in zee gelegen. Ook kun je gerust
aannemen dat ernstig vervuilde vogels niet aanspoelen,
maar snel naar de zeebodem zinken. Ook zijn er
besmeurde vogels die levend het strand weten te bereiken.
Een flink deel van die vogels kwam toen in het
Noordwijkse Vogelasiel terecht. Het talrijkste
olieslachtoffer in de jaren tachtig en negentig was de
Zeekoet. De ene keer leverde de strandtelling meer
omgekomen Zeekoeten op dan er levend in het vogelasiel
belandden, een andere keer was het andersom. Zo werden
bij de telling van 19 december 1980 16 dode Zeekoeten
genoteerd, terwijl er op dat moment 80 nog levende
Zeekoeten in het vogelasiel aanwezig waren. In ons
vogelboek Vogels van Noordwijk en omstreken (1989)
wordt uitvoerig ingegaan op het enorme aantal
strandvondsten in die tijd. In dat boek is ook een speciaal
Drieteenmeeuw
2
25
8
1
4
22
24
1
1
4
1

Kokmeeuw

1
1

3
3

6
8
3

2
3

grote
meeuw
1
1
2
2
1
1
5
3
2

1
2
36
26
1

Stormmeeuw
1
5
1
4
1

3
4

2
2

3
3

Tabel 1. Resultaten van enkele strandtellingen van dode vogels op het traject Katwijk – Noordwijk in de periode 1980 – 1995
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Bij de Noordse Stormvogels ging het in
verhouding tot de alkachtigen om een laag
percentage olieslachtoffers. Deze vogels
werden vooral na zware stormen gevonden.
Na een storm in februari 1999 vond ik een
geringde stormvogel die ruim 31 jaar oud
bleek te zijn! Een soort die wel vaak
besmeurd was met stookolie, hoewel vaak
met kleine hoeveelheden, was de
Drieteenmeeuw, de enige meeuw die als een
echte ‘zeemeeuw’ vrijwel altijd ver van de
kust verblijft. Dat ook strandmeeuwen als
Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw
besmeurd raakten, zal te maken hebben
gehad met hun foerageergedrag waarbij ze
op het strand en in de branding met olie in
aanraking kwamen. Onder ‘grote meeuw’
zijn Zilvermeeuw en Grote Mantelmeeuw
samengenomen. Vaak ging het om jonge
vogels waarvan je slechts één of twee
vleugels vond en waarbij de soort moeilijk
meer was vast te stellen.
In zijn rapport uit 1989 vermeldt Kees
Camphuysen dat in ‘normale’ winters er
zo’n 30.000 vogels aanspoelen, maar dat dit
aantal bij ernstige calamiteiten het dubbele
kan zijn. Daarbij is vastgesteld dat 68,4%
van alle gevonden vogels met olie was
besmeurd.
Gelukkig hebben de strandtellingen in ons
land en de andere Noordzeelanden er mede
De kaart van Rijkswaterstaat voor het jaar 1984 met olievervuilingen
toe geleid dat aan de continue vervuiling met
stookolie vrijwel een einde is gekomen. Dat
hoofdstuk over het Noordwijkse Vogelasiel te vinden. In
betekent helaas niet dat we nu van een schone Noordzee
de ‘topjaren’ 1981 en 1983 behandelde het vogelasiel bijna
kunnen spreken. Zo maakt het onderzoek naar de
500 alkachtigen (Alk en Zeekoet samen) per jaar! Dat deze
maaginhoud van dode Noordse Stormvogels nog steeds
vogels weinig kans hadden veilig voor onze kust te
duidelijk dat er veel te veel plastic in en op het water drijft.
overwinteren, wordt duidelijk als je de kaart van
Stormvogels zien dit aan voor voedsel waardoor hun maag
Rijkswaterstaat voor het jaar 1984 bekijkt. Hierbij zijn alle
vol plastic raakt. Ook het soms aanspoelen van grote
geregistreerde vervuilingen uit 1984 op één kaart
hoeveelheden parafine laat zien dat van een schone
samengebracht.
Noordzee nog geen sprake is.
In tabel 1 zijn lang niet alle soorten opgenomen die dood
op het strand werden aangetroffen. Zie daarvoor de lange
lijst in het boek uit 1989. Ook ging het niet bij alle soorten
om olievervuiling. Zo vielen de meeste slachtoffers van de
Jelle van Dijk & Dick Hoek 1989. Vogels van Noordwijk
Fuut in de strenge winter van 1985. De vogels waren sterk
en omstreken. Uitgave van de Vereniging voor Natuur- en
vermagerd. Vermoedelijk hadden de vogels zo lang
Vogelbescherming Noordwijk
mogelijk in het IJsselmeer willen blijven, in die tijd het
belangrijkste overwinteringsgebied. Toen ook de laatste
C.J. Camphuysen 1989. Beached bird surveys in the
wakken dichtvroren, vluchtten de Futen naar zee waar vele
Netherlands 1915 / 1988. Technisch rapport
vervolgens van honger omkwamen. Dat is opmerkelijk
Vogelbescherming nr. 1. Zeist.
omdat na het jaar 2000 het kustwater tussen Hoek van
Holland en Den Helder juist een heel belangrijk
C.J. Camphuysen & J.A. van Franeker 1992. The value of
overwinteringsgebied voor Futen is geworden.
beached bird surveys in monitoring marine oil pollution.
Roodkeelduikers werden bij olierampen nauwelijks
Technisch rapport Vogelbescherming nr. 2. Zeist.
gevonden, vermoedelijk omdat er toen nog nauwelijks
Roodkeelduikers voor onze kust overwinterden.
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George Hageman

Vrouw Torenvalk – foto: George Hageman

Ruim een jaar geleden zijn we verhuisd naar een
voormalige bollenkwekerswoning op het Westeinde in
Noordwijkerhout. Een heerlijke plek om te wonen,
helemaal vrij, omringd door bollenvelden en sloten. In het
voorjaar zingt de Veldleeuwerik boven ons huis en vanuit
de bollenvelden klinkt het geluid van Gele
Kwikstaart, Kievit en Scholekster.
Regelmatig zien we ook een paartje
Torenvalken rond het huis. Daarom komt
het idee op om een kast voor een Torenvalk
te plaatsen, aan de rand van ons erf. Met
hulp van Gab de Croock en Rob Jansson
wordt op 16 november 2020 de kast
geplaatst. En nu maar afwachten of de
Torenvalken de kast zullen vinden.
Zittend aan de ontbijttafel kunnen we vanuit
ons huis de kast zien. Uitgerekend op 1
januari is het raak: de eerste keer dat een
Torenvalk de kast komt verkennen. In de
maanden daarna lijkt er geen activiteit, tot er

op 13 april een baltsend paartje Torenvalken boven het
huis vliegt. Vanaf half april zien we dagelijks de
Torenvalken in de omgeving jagen en met prooi naar de
kast vliegen, meestal hagedissen of muizen. De kast wordt
geregeld belaagd door Kraaien en groepen Kauwen en de
Torenvalken hebben het zwaar te verduren. Ook de
Kieviten maken duikvluchten rond de kast, om hun jongen
te verdedigen.
In het weekend van 24/25 april zitten we in spanning. De
Slechtvalken in de kast van Leeuwenhorst hebben
mogelijk een Torenvalk geslagen. Op de camera is een
veer te zien die daarbij zou kunnen passen. “Gelukkig”
blijkt, bij nadere bestudering, de veer afkomstig van een
Koekoek, en niet van een Torenvalk. Wel heel triest voor
de Koekoek, helemaal uit Afrika terug komen vliegen en
dan ten prooi vallen aan een Slechtvalk.
Omdat er geen camera in de torenvalkkast zit, kan ik alleen
maar gissen wat er daarbinnen gebeurt. Zijn er al eieren?
Een Torenvalk heeft meestal één legsel, zeer zelden twee;
meestal 4-6 eieren. Broedtijd van april tot juli. Broedduur
27-31 dagen, begint na de leg van het laatste of voorlaatste
ei. Vrouwtje broedt vrijwel alleen; heel af en toe komt het
mannetje op de eieren zitten. Jongen zijn vliegvlug na 27-

Nestkast met zes eieren – foto: George Hageman

35 dagen; worden vaak nog
wekenlang gevoerd.
Op 24 april lukt het om een kijkje
in de kast te nemen, zonder de
vogels te verstoren. Met mijn
smartphone op een selfiestick,
bevestigd aan een lange
telescoopsteel (van een
raamwisser) maak ik een filmpje,
terwijl de Torenvalken weg zijn.
De kast is leeg: geen eieren. Deze
actie herhaal ik op een aantal
momenten. Met de volgende
resultaten:
- 6 mei: 3 eieren (eerste legsel)
- 10 juni: 4 eieren (eerste legsel
+1)
- 20 juni: 6 eieren (eerste legsel +
tweede legsel)
Torenvalk brengt prooi naar de kast – foto: George Hageman
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De drie eieren die er
op 6 mei liggen, zijn
een maand later nog
niet uitgebroed, wat
wijst op een mislukt
broedsel. De
Torenvalken doen een
nieuwe poging met
een tweede legsel:
weer drie eieren (3 +
3).
Op 11 juli zien we
twee pasgeboren
jongen (1-2 dagen
oud) te midden van
drie eieren. Blijkbaar
is er één ei overboord
gegooid. Een week
later zijn er drie
jongen, waarbij
Drie jongen in de nestkast – foto: George Hageman
nummer drie een stuk
kleiner lijkt dan de twee andere jonge Torenvalken.
de jongen uit de kast gehaald. Eén van de jongen springt
Wekelijks inspecteren we de kast met een filmpje.
uit de kast en belandt gelukkig niet ín de sloot, maar aan
Via Rob Jansson ben ik in contact gekomen met een groep
de overkant. Gab de Croock ontfermt zich over deze vogel
“Torenvalkkasthouders” in de Bollenstreek. In deze
en brengt hem terug.
WhatsApp-groep zit ook Maarten Verrips, een ervaren
De drie gezonde jongen worden gewogen, gemeten en van
ringer. Hij beoordeelt de wekelijkse filmpjes en geeft op 1
een ring voorzien. Het blijken drie vrouwtjes, die
augustus aan dat de jongen geringd kunnen worden. Op 3
onderling slechts weinig in gewicht verschillen,
augustus komt hij de juveniele Torenvalken ringen. Met
respectievelijk 227, 231 en 200 gram. Maarten vertelt dat
een ladder, vanuit de sloot tegen de paal geplaatst, worden
hij nog nooit zo laat in het seizoen jonge Torenvalken
heeft geringd.
De dagen erna zien we de jongen
vliegoefeningen in de kast doen, terwijl de
ouders af en aan vliegen met prooien.
Wanneer zouden ze uitvliegen?
Een week na het ringen, op 10 augustus, lijkt
de kast leeg en zien we twee jongen op een
nabijgelegen kas zitten. Zou het kleinste jong
nog in de kast zitten? Even later zien we (op
het smartphone-filmpje) dat er in de kast een
dood jong ligt. Het blijkt de jongste te zijn,
vermoedelijk al een paar dagen eerder
overleden. Wat jammer! Wat is er gebeurd?
Dat blijft gissen.
Het is onwennig als we aan de ontbijttafel
zitten. Onwillekeurig gaat onze blik naar de
torenvalkkast, maar daar is niets meer te
zien. We hebben genoten van ´onze”
Torenvalken en hopen dat ze volgend jaar
terugkomen. Misschien dan met een camera,
zodat we ze beter kunnen volgen. Het is toch
bijzonder dat deze kast al in het eerste
seizoen bewoond is en twee jongen heeft
opgeleverd.

Ringen van een jong – foto: George Hageman
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Hein Verkade
De samenstelling van de broedvogelbevolking in ons werkgebied is drastisch gewijzigd sinds de oprichting van onze
vereniging in 1966. Nieuwe soorten vestigden zich en andere verdwenen, soms geruisloos. Hier volgen wat rijtjes: We
raakten soorten als Grauwe Klauwier, Tapuit, Kuifleeuwerik, Wulp, Watersnip, Fazant, Wintertaling, Zomertortel, Steenuil,
Paapje, Kleine Barmsijs en Geelgors kwijt als broedvogel. Het is inmiddels ook een kunst om een territorium van een
Ringmus te vinden. Gaan we terug naar de tijd dat Jan Verwey hier rondliep dan kunnen we de Griel, Strandplevier, Grauwe
Kiekendief, Kemphaan en Duinpieper aan dit lijstje toevoegen.
Maar de lijst met nieuwkomers is zeker zo indrukwekkend. We verwelkomden o.a. Grauwe Gans, Grote Canadese Gans,
Nijlgans, Lepelaar, Slechtvalk, Buizerd, Havik, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Krakeend, Fuut,
Halsbandparkiet, IJsvogel, Kerkuil, Blauwborst, Vuurgoudhaan, Putter en Appelvink. Sommige van deze soorten behoren
inmiddels tot de talrijke broedvogels in onze omgeving. Tenslotte is er een opmerkelijk rijtje vogels, die lang voor de start
van de vereniging als broedvogel waren verdwenen, maar zich recentelijk opnieuw gevestigd hebben. De bekendste
vertegenwoordiger hiervan is de Blauwe Reiger, maar ook markante soorten als Ooievaar, Oeverzwaluw en Nachtzwaluw
horen in dit rijtje.
In 2021 vestigden zich weer twee nieuwe broedvogelsoorten in ons werkgebied: de Aalscholver en de Tafeleend. Beide
werden lang verwacht, omdat zij al tientallen jaren in flinke aantallen in de waterwingebieden ten noorden en ten zuiden van
Noordwijk broeden.

In 1977 broedde de Aalscholver in Nederland nog maar in 4 atlasblokken. Grootschalige vervolging (ook door
natuurbeschermingsorganisaties!) en watervervuiling waren hier debet aan. De ommekeer kwam na de totstandkoming van
de Oostvaardersplassen eind jaren zeventig. Hier vestigde zich een nieuwe kolonie, die mede door de verbetering van de
waterkwaliteit en het stoppen van de vervolging in korte tijd uitgroeide tot een kolonie van enkele duizenden paren. Van
daaruit verspreidde de soort zich snel over het hele land. Tot de vroegste vestigingsplaatsen behoren ook de
waterwingebieden ten noorden van Den Haag en het Noord-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. In
beide gebieden ging het al snel om vele honderden broedparen. De afgelopen tien jaar gaat het in totaal om 1000 tot 1500
bewoonde nesten. In Meijendel en Berkheide groeide de kolonie in die periode van zo’n 500 tot 1000 paren, terwijl in de
AWD de aantallen steeds rond de 500 schommelden (tabel 1). Gezien deze groei werd ook een vestiging rond Noordwijk
verwacht. Het heeft eigenlijk opmerkelijk lang geduurd voordat dit gebeurde. Waarschijnlijk komt dit door een gebrek aan
geschikte plekken voor de
vorming van een nieuwe
kolonie.
In Nieuw-Leeuwenhorst is al
meer dan 15 jaar een
slaapplaats van Aalscholvers
in de bomen langs de Grote
Vijver. Het aantal
overnachtende vogels neemt
jaarlijks toe, in recente
winters tot wel 200 vogels.
In de zomer slaapt er een
kleiner aantal, maar wordt de
plek ook als rustplaats
overdag gebruikt. Sinds 2016
slepen sommige
onvolwassen Aalscholvers
met takken uit de vijver en
‘oefenen’ met het maken van
nesten op de rustplekken.
Echt serieus werd dit niet,
want de meeste takken vielen
weer in het water. Is NieuwLeeuwenhorst eigenlijk wel
geschikt voor broedende
Nieuw aalscholvernest langs de zuidoever van de Grote Vijver van Nieuw-Leeuwenhorst
Aalscholvers? Meestal start
13 mei 2021 - foto: Hein Verkade
een kolonie op een eilandje
waar predatoren niet kunnen komen. Dat is hier niet het geval en er zijn al Boommarters in de slaapbomen gesignaleerd. Dit
weerhield de vogels er kennelijk niet van om dit jaar weer nesten te bouwen. Maar nu werd het serieuzer. Langs de
zuidoever verscheen een echt nest en er werd gebaltst. Het leken jongvolwassen vogels. Beide hadden witte dijvlekken,
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maar de kenmerkende witte
kopveren ontbraken bij de
een en waren half
ontwikkeld bij de ander.
Deze laatste was
vermoedelijk het vrouwtje,
want die zat meestal op het
nest. Vanaf half mei zat het
vrouwtje vast op het nest
met de partner er meestal
vlak naast in de boom. Dit
stimuleerde ook andere
jongvolwassen
Aalscholvers een nest te
bouwen langs de
noordoever. Wekenlang
zaten de vogels op de
nesten. In het eerste nest
kwamen twee jongen uit het
ei die voorspoedig
opgroeiden. Het bedelen
van de jongen was tot op
het fietspad langs de
Gooweg te horen. Begin
augustus verschenen zij op
de takken, waarna zij steeds
Aalscholvernest met twee jongen langs de zuidoever van de Grote vijver van Nieuw-Leeuwenhorst
meer uit het zicht
3 juli 2021 - foto: Hein Verkade
verdwenen. Het was een
laat broedsel, want
gemiddeld verlaten de jongen in de maand juni reeds het nest. Dit lijkt een bevestiging dat het hier jonge broedvogels
betreft. Bij veel soorten starten vogels in het eerste broedseizoen later dan ervaren volwassen soortgenoten. Het tweede nest
is hoogstwaarschijnlijk mislukt. Na weken vast op het nest te hebben gezeten werd het verlaten. Merkwaardig genoeg zat er
na een afwezigheid van enkele weken toch weer een vogel op het nest. Mogelijk is hier sprake van schijnbroeden. Maar
met het uitvliegen van twee jongen in het eerste nest hebben we voor het eerst een geslaagd broedgeval van de Aalscholver
in Noordwijk.

Aalscholver
aantal broedparen
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Tabel 1. Aantal broedparen van de Aalscholver in Meijendel/Berkheide en in de noordelijke Amsterdamse
Waterleidingduinen van 2011-2020
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De Aalscholver is als wintergast sterk
toegenomen op de vijver van NieuwLeeuwenhorst. Met de Tafeleend is juist het
tegenovergestelde het geval. Rond de
eeuwwisseling overwinterde steeds een groep
van 10 tot 20 vogels op de vijver. De
aantallen namen daarna sterk af en na 2015
werd er geen enkele Tafeleend meer
waargenomen. Tegenwoordig moet je echt
moeite doen om een Tafeleend rond
Noordwijk te zien. Dit past in het landelijke
beeld. Bijna overal neemt de soort af als
wintergast. Wat veel minder bekend is, dat hij
zich als broedvogel juist goed handhaaft in
ons land. Het aantal broedparen in Nederland
is bescheiden als je het met de landen in
Oost-Europa vergelijkt, maar in die landen zit
de pijn. De Tafeleend neemt daar
Vrouw Tafeleend net geland bij de rietkraag in het waterreservoir ’s Gravendijk
schrikbarend af als broedvogel, en dat zijn de
2 juli 2021 - foto: Hein Verkade
vogels die o.a. in Nederland overwinteren.
De Tafeleend broedt net als de Aalscholver in
de waterwingebieden ten noorden en ten zuiden van Noordwijk. De ontwikkeling van de broedvogelpopulatie volgt het
landelijke stabiele beeld (tabel 2). Opvallend is wel dat de aantallen in Meijendel/Berkheide/Lentevreugd op een veel hoger
niveau liggen dan in de noordelijke AWD. Waarom dit verschil zo groot is, is vooralsnog onduidelijk. Misschien zijn er
meer schuilmogelijkheden in de vorm van brede rietkragen. Het eerste broedgeval van de Tafeleend vond dan ook niet
plaats rond de rietarme Grote Vijver van Nieuw-Leeuwenhorst, maar in het waterreservoir ’s Gravendijk ten zuiden van
Noordwijk tussen de Herenweg en de Zwarteweg. In maart en april werd daar regelmatig een paartje waargenomen. Daarna
soms één vogel. Groot was de verrassing toen op 19 juni in de avondschemer een vrouwtje landde op het water vlak bij de
rietkraag. De vogel was zeer alert en riep knorrend om zich heen, tot er een heel klein jong uit het riet tevoorschijn kwam,
om daarna snel samen in het riet te verdwijnen. Hetzelfde ritueel herhaalde zich 4 dagen later. Daarna werd het vrouwtje
nog wel gezien, maar zonder jong. Ook later lukte het niet meer om het jong in de kijker te krijgen en het is dan ook de
vraag of het vliegvlug is geworden. In onze eigen avifauna ‘Tussen tulpen en de zee’ wordt de Tafeleend niet als broedvogel
vermeld en er is dus ook bij deze soort sprake van het eerste geval voor Noordwijk. Toch kan niet worden uitgesloten dat de
Tafeleend eerder een broedpoging heeft gedaan in onze streek, want zijn gedrag is heel heimelijk en hij wordt dus zomaar
over het hoofd gezien.
En nu maar wachten op de volgende soort die zich hier vestigt of verdwijnt. Mogelijk zijn dat respectievelijk de Cetti’s
Zanger en de Ringmus. Maar het kunnen ook zomaar andere soorten zijn. De natuur blijft gelukkig moeilijk voorspelbaar.
Met hulp van Leo Schaap, Antje Ehrenburg, Joop de Leeuw en Vincent van der Spek kon het overzicht van de ontwikkeling
van de aantallen broedvogels van de Aalscholver en de Tafeleend in de waterwingebieden worden samengesteld.
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Tabel 2. Aantal broedparen van de Tafeleend in Meijendel/Berkheide/Lentevreugd en in de noordelijke Amsterdamse
Waterleidingduinen van 2011-2020
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Mariska de Graaff
Na jaren in mijn eentje mijn rondjes gemaakt te hebben, voor het controleren en onderhouden van de kerkuilen- en
torenvalkkasten, yes, zijn wij sinds 2020/2021 met een leuke groep mensen: Annemiek, Wil, Patrick en Peter en een
geweldige gepensioneerde timmerman Peet.
Wat dus uitmondt dit jaar in heel veel nieuwe plekken voor kasten voor Kerkuil, Bosuil en Torenvalk. Dit met sponsering
van hout van Van Schooten Bouwmaterialen uit Voorhout. Er hangen nu kasten vanaf Vogelzang tot grens Katwijk, tot aan
de Kagerplassen. In 2006 is de eerste kast opgehangen. In totaal hebben we nu: 13 kerkuilkasten, 8 torenvalkkasten en 5
bosuilkasten hangen. En we willen de komende jaren het aantal kasten flink gaan uitbreiden (dus als jullie nog een goed
adres weten, laat maar horen!).
Het was dit jaar nou niet echt een geweldig jaar voor roofvogels en uilen. Door een koude en natte winter en voorjaar, zijn
er veel kerkuilen dood gemeld in ons gebied. Maar toch zijn wij blij met twee nesten Torenvalk met zes en vier jongen en
een nest van de Kerkuil met vijf kuikens, alle geringd door Martin van de Reep. Daarnaast zijn in meerdere kasten nog
sporen van Kerkuilen gevonden, zoals braakballen.
Dus de aanhouder wint, en wij hopen dat volgende jaren meer vogels tot broeden komen.
Hartelijke groeten van het heleTeam van de Kerkuilenwerkgroep Bollenstreek
Voor meer informatie en contact, stuur een e-mail naar: info@mariskadegraaff.nl

Bovenste rij Torenvalken, onderste rij Kerkuilen foto’s: Mariska de Graaff
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Jelle van Dijk
Op 9 augustus werd ik gebeld door Jeannette Parramore,
medewerkster van het radioprogramma Vroege Vogels. Ze
had onlangs in een tijdschrift gelezen dat het niet zo goed
gaat met de Blauwe zeedistel. Na wat zoeken op het
internet vond ze mijn artikel in de Strandloper van
december 2008, getiteld “Verrassende flora in de nieuwe
duinen langs de Noordwijkse boulevard”. Omdat ik me in
dat artikel positief uitlaat over de groeikracht van Blauwe
zeedistels, wilde Jeannette mij interviewen over deze
prachtige plant. Dat interview, afgenomen op 12 augustus
en uitgezonden op een zondagmorgen in augustus, vormt
de aanleiding om hieronder wat bijzonderheden over deze
karakteristieke soort op te schrijven.

Blauwe zeedistel (l) Wegdistel (r) – foto: Jelle van Dijk

De naam Blauwe zeedistel doet vermoeden dat we hier
met een distel te maken hebben die nauw verwant is met
de distels uit de familie der composieten zoals Akkerdistel,
Speerdistel en Wegdistel. Dat is beslist niet het geval. De
soorten van het geslacht kruisdistel (Eryngium) waartoe
ook de Blauwe zeedistel behoort, zijn ondergebracht bij de
schermbloemigen. Dat het geen composiet is, is
eenvoudiger uit te leggen dan het aantonen dat het een
schermbloemige is. Bij een composiet staan alle bloempjes
op een bloembodem zonder zelf kelkblaadjes te hebben.
Die bloembodem zie je bijvoorbeeld mooi als je de
pluisjes van een Paardenbloem hebt weggeblazen. Het
bloemhoofdje van een composiet wordt van onderen bij
elkaar gehouden door een stevig omwindsel. Bij de
Blauwe zeedistel zijn bij elk bloempje kleine, puntige
kelkblaadjes te zien. De bloempjes zitten alle individueel
op de verdikking aan het eind van de stengel. Ook vormen
de bloempjes van de zeedistel geen zaadpluis zoals bij de
distels die tot de composieten behoren en ook is er geen
stevig omwindsel te zien zoals bij de echte distels. Op de
bijgevoegde foto zijn deze verschillen te zien. De vraag of
de Blauwe zeedistel tot de familie van de composieten
behoort, heeft jaren geleden eens tot grote hilariteit geleid
bij een waddenquiz tijdens het waddenweekend op
Vlieland.
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Interview voor Vroege Vogels - foto: George Hageman

Landelijke bescherming kreeg de Blauwe zeedistel begin
jaren zeventig, nadat in het internationale
Natuurbeschermingsjaar 1970 soortbescherming veel
aandacht had gekregen. In het mooie boekje over
beschermde planten en dieren dat in 1974 verscheen,
vinden we nogal wat plantensoorten waarvan men vond
dat plukken en uitsteken een ernstige bedreiging vormden.
In die lijst staan alle soorten orchideeën, gentianen en
sleutelbloemen. Maar ook de Blauwe zeedistel wordt hier
genoemd. Het is na 1974 wettelijk verboden beschermde
planten te plukken of uit te steken. Ook bij het van kracht
worden van de Flora- en Faunawet in 2005 bleef de
Blauwe zeedistel een beschermde soort. Dat die
bescherming in de praktijk niet zoveel voorstelde, bleek
toen het Hotel van Oranje een groot plein aan de westzijde
van de Koningin Wilhelminaboulevard wilde aanleggen.
Daar groeiden in die jaren vele tientallen zeedistels.
Vanwege de beschermde status van de Blauwe zeedistel
nam ik contact op met het Ministerie van VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), de
instantie die vergunningen verleent in zaken die strijdig
zijn met de natuurwetgeving. Mij werd meegedeeld dat
VROM geen stappen zou ondernemen om dit tegen te
houden, want bij de aanleg werden immers geen planten
geplukt of uitgestoken.
Bij de invoering van de Wet Natuurbescherming in 2017
bleek de Blauwe zeedistel niet meer op de lijst van
beschermde planten te staan. De nieuwe lijst vermeldt nu
vrijwel alleen zeer zeldzame soorten die vrijwel alle alleen
in reservaten groeien. Daarbij zitten opvallend veel
akkeronkruiden die dankzij speciale ‘onkruidakkertjes’
van Staatbosbeheer en Natuurmonumenten nog tot de
Nederlandse flora behoren. Vrijwel alle bijzondere soorten
die wel eens in wegbermen opduiken, zijn van de lijst
verdwenen. Bij het maaien van bermen worden gemeenten
en provincies hierdoor niet meer gehinderd door
beschermde planten. In het sterk ingekorte lijstje van
beschermde planten zie ik eigenlijk alleen nog de
Bokkenorchis staan als een soort die wel eens in bermen
opduikt.
Maar hoe zit het dan met de Rode Lijst? Veel soorten die
voor 2017 nog wettelijk beschermd waren, zijn nu terug te
vinden op de Rode Lijst. Die lijst biedt weinig garanties
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voor afdoende bescherming. In de toelichting van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
de Rode Lijst is te lezen: “De minister bevordert
onderzoek en werkzaamheden voor bescherming en
beheer. Rode Lijsten hebben geen juridische status.”
Deze toelichting maakt wel duidelijk dat van de
rijksoverheid niet veel te verwachten is. Het beleid ten
aanzien van natuur is trouwens grotendeels overgeheveld
naar de provincies. De provincie Zuid-Holland zegt
daarover het volgende: “Wij bewaken dat onze
leefomgeving gezond blijft en dat er genoeg
mogelijkheden zijn voor recreatie. De provincie heeft de
taak om natuur en recreatie in evenwicht te brengen en te
houden. Wij beschermen de kwaliteit van natuur, maken
deze toegankelijk en nemen maatregelen om overlast,
bijvoorbeeld vraatschade door dieren, tegen te gaan.”
Duidelijk is dat de positie van natuur ten opzichte van
andere belangen zoals de recreatie er niet beter op
geworden is.

In het al eerder in de inleiding genoemde tijdschriftartikel
wordt ook beweerd dat het plukken zodanige vormen
aannam dat de soort rond 1980 vrijwel was uitgestorven.
De geplukte planten zouden vooral in droogboeketten
worden gebruikt. Om eerst even op het laatste in te gaan,
in droogboeketten worden geen Blauwe zeedistels gebruikt
maar Vlakke kruisdistels (Eryngium planum). Deze soort
wordt in Rijnsburg veel gekweekt en verwildert

Vlakke kruisdistel Gravendamseweg - foto: Jelle van Dijk

tegenwoordig af en toe tussen het plaveisel.
De Blauwe zeedistel is vermoedelijk een van de eerste
soorten die regionaal bescherming kreeg in de vorm van
een plukverbod. In een artikel uit 1949 in het blad De

Levende Natuur beschrijft V. de Vries de plantenrijkdom
van Vlieland. Hij komt op zijn wandeling ook langs enkele
Blauwe zeedistels en verzucht dat een plukverbod gewenst
is, zoals dat op Terschelling al het geval is. Het plukken
van zeedistels door toeristen was toen blijkbaar echt een
probleem.
Het valt trouwens niet mee om een Blauwe zeedistel te
plukken. De plant is zo stekelig dat je zonder leren
handschoenen het wel laat om een plant beet te pakken.
Wel kun je de plant met je handen een eindje uitgraven om
daarna te proberen de plant de grond uit te trekken. Maar
wie heeft dat in Noordwijk wel eens iemand zien doen?
Van niemand heb ik ooit gehoord dat ze een toerist met
een Blauwe zeedistel zagen lopen. Misschien is het wel
eens gebeurd dat in de nachtelijke uren een
bloemenhandelaar een bestelbusje vulde met zeedistels
langs de Wilhelminaboulevard, maar elk bewijs hiervoor
ontbreekt. Dat een bloemenhandelaar zich wel eens
vergrijpt aan de wilde flora maakten we lang geleden mee
bij een avondwandeling op landgoed Offem. Het was in de
tijd dat de gravin Van Limburg Stirum nog in het landhuis
woonde en de toegang niet door een hek werd afgesloten.
Aan het einde van de wandeling zagen we een man in
kantoorjas een paar kratjes vullen met door hem
uitgestoken Sneeuwklokjes! Toen hij onze club zag
aankomen nam hij snel de benen.
Dat het plukken en uitsteken van Blauwe zeedistels vijftig
jaar geleden nauwelijks meer gebeurde, blijkt ook uit het
onderzoek van Bart van Tooren en Tim Pelsma. Zij
vroegen in 1979 aan alle boswachters van
Natuurmonumenten of zij in de afgelopen vijf jaren
hadden gezien dat beschermde planten werden geplukt of
uitgestoken. In de soortenlijst die zij in De Levende Natuur
publiceerden, ontbreekt de Blauwe zeedistel. Wel worden
soorten genoemd als Rietorchis, Dotterbloem, Slanke
sleutelbloem en Gagel. Wellicht had een onderzoek onder
de boswachters van Staatsbosbeheer een ander resultaat
opgeleverd, omdat Staatsbosbeheer veel meer zeeduinen
beheert dan Natuurmonumenten.
In de Ecologische Flora deel 2 (1987) schrijft Eddy Weeda
dat de Blauwe zeedistel in het verleden te veel werd
geplukt, maar dat de achteruitgang van de laatste decennia
vooral veroorzaakt werd door het vastleggen van stuivend
zand in de zeereep. In de Flora Zeelandica (2018) noemt
Peter Meininger het plukken met geen woord. Ook hij
benadrukt dat deze plant afhankelijk is van een dynamisch
kustmilieu met aanvoer van stuivend zand.

Voor de aanleg van de nieuwe duinen langs de
Wilhelminaboulevard in het kader van de kustversterking
(2007) vormde de smalle zeereep tussen de bestrating en
het strand de rijkste groeiplaats van de gemeente
Noordwijk. Dit was te danken aan het ‘afschuiven’ van de
duintjes die zich in enkele jaren vormden in die smalle
duinstrook. Door die duinvorming werd het zicht op zee
vanaf de terrassen langs de Wilhelminaboulevard enigszins
belemmerd. Ook de wandelaars op de boulevard wilden
wel steeds de zee kunnen zien. Het zicht op zee werd dan
hersteld door met een bulldozer de kop van die duintjes
naar het strand te schuiven. Als gevolg van deze acties
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kleurde deze strook enige jaren later blauw vanwege de
honderden Blauwe zeedistels. Deze plant vormt eerst
grijsgroene bladeren en komt tot volle bloei in de
daaropvolgende jaren.
Door de aanleg van de nieuwe zeewering dreigde de
Blauwe zeedistel op dit kustgedeelte geheel te verdwijnen.
Op verzoek van onze verenging was het
Hoogheemraadschap van Rijnland bereid de strook met
zeedistels af te graven om die grond elders op te slaan.
Helaas koos men als opslaglocatie het strand bij de eerste
opgang in de noord. Een paar zware winterstormen
zorgden er voor dat zo’n driekwart van de opslag in zee
verdween. Toch werden met het restant nog zulke goede
resultaten berekt dat men besloot dit procédé ook toe te
passen bij de kustversterking langs de Katwijkse
boulevard.

Wilhelminaboulevard gebeurde: een locatie met honderden
prachtig bloeiende planten. Ook de nabijgelegen
strandafgang van de Kustsurf Vereniging Noordwijk wordt

Zeereep bij het Zuiderbad – foto: Jelle van Dijk

opgevrolijkt door talrijke pollen van deze soort.
Langs diverse strandafgangen zijn ook Blauwe zeedistels
te bewonderen. De rijkste begroeiingen zijn te zien bij de
strandafgang naar De Koele Costa en bij de eerste
strandafgang in de Coepelduynen richting Katwijk. Een

Groeiplaats langs het Gat van Palace – foto: Jelle van Dijk

Momenteel zijn langs de Wilhelminaboulevard alleen nog
in het deel bij het Gat van Palace veel zeedistels te zien.
Van een dynamisch milieu met aanvoer van stuivend zand
is daar evenwel geen sprake meer omdat de nieuwe duinen
inmiddels dicht begroeid zijn geraakt. Te verwachten is dat
de planten steeds minder in bloei zullen komen en na
verloop van tijd geheel zullen verdwijnen.
Blauwe zeedistels bij de strandafgang Koele Costa –
foto: Jelle van Dijk

Gelukkig zijn er nog plekken in de zeereep waar de
Blauwe zeedistel het uitstekend doet. De toplocatie van
Noordwijk is momenteel de zeereep tussen het terras van
restaurant Het Zuiderbad en het strand, gelegen aan de
Koningin Astridboulevard. Om de gasten op het terras
uitzicht op zee te geven, laat de eigenaar om de zoveel tijd
de duintjes die het uitzicht hinderen met een bulldozer
‘afschuiven’. Hier zien we wat vroeger langs de
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wandeling vanaf deze strandafgang langs de nieuwe
duintjes richting Katwijk leverde slechts één plant op.
Langs de strandafgangen die de boulevards met het strand
verbinden zijn soms maar enkele planten te zien, omdat de
gemeente vrijwel jaarlijks het zand aan weerszijden laat
wegscheppen om overstuiving van het pad naar de
strandpaviljoens te voorkomen.
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Blauwe zeedistel Duindamse Slag – foto: Jelle van Dijk

Bij de Duindamse Slag staan weinig zeedistels, maar voor
het monumentje voor de eerste zweefvlucht van Nederland
heeft zich een fraaie pol ontwikkeld. De verwachting was
dat de graafwerkzaamheden in de zeereep van Noordvoort
zouden leiden tot vestiging van talrijke Blauwe zeedistels.
Dat viel erg tegen. Er werden slechts twee (nog) niet
bloeiende planten gevonden, één aan de rand van een
stuifkuil, de ander binnen de borstwering van het
uitzichtpunt.

Groeiplaats in de Coepelduynen bij het Katwijkse Wantveld –
foto: Jelle van Dijk

In de duinen verder landinwaarts ontbreekt de Blauwe
zeedistel vrijwel geheel. Mij is maar één plek bekend waar
deze soort al vele jaren floreert. Dat is langs een stuifkuil
in de Coepelduynen aan de rand van het Katwijkse
wantveld. Deze plek ligt ruim 200m van het strand en de
planten komen hier elk jaar in bloei.
Dat aanvoer van zand essentieel is voor de ontwikkeling
tot een bloeiende plant, blijkt ook uit de plant die de laatste
jaren te zien is langs de rand van het gat van Palace aan de
kant van de Parallelboulevard. Ook de planten die af en toe
opduiken bij Museum Oud Noordwijk komen wel eens in
bloei. Dat is niet meer het geval bij de planten die
jarenlang te zien waren langs het trottoir van de Golfweg.
Nog verder van de kust (500m) staat een niet-bloeiende
plant langs de Hoogwakersbosstraat. Het verst van het
strand trof ik rond 1975 een plant aan tussen het plaveisel
van de Jasmijnstraat in Noordwijk Binnen.

Hoogwakersbosstraat, 500m van de zeereep –
foto: Jelle van Dijk

Jelle en Jeannette Parramore,
medewerkster van het radioprogramma Vroege Vogels –
De Strandloper 53e jaargang
3, september 2021
foto:nummer
George Hageman
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Willem Baalbergen
In het kader van leuke oude
vogelboekjes hoort UILEN IN DE
DUINEN zeker thuis. Niet omdat het
zo oud is, het kwam in 1990 uit, wel
vanwege het kleine, dunne formaat.
Op 119 bladzijden zagen de auteurs
kans om veel informatie over deze
duinvogels te verzamelen. Eerst iets
over de auteurs. Gert Bayens leerden
we kennen als een wat flamboyante
medewerkster van de Amsterdamse
waterleidingduinen. Een vrouw met
veel kennis, ze promoveerde op
eksters. Misschien is haar
medeauteur, Fred Konings, wel wat
tegenovergesteld. Al generaties lang
sjouwt hij met een ladder langs de
uilenkasten in onze omgeving. Samen
hebben ze er en leuk boekje van
gemaakt. Uitgegeven door de KNNV
in samenwerking met de
Gemeentewaterleidingen van Amsterdam. In het boekje
besteed zij aandacht aan tal van zaken die met de uilen te
maken hebben. Belangrijk daarbij zijn de braakballen, de
resten van de prooien die door de uil worden
geproduceerd. Het inkijken van het boekje doet me weer
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denken aan lang, lang geleden. Dat ik
met Jaap Vink en anderen in de zuidduinen naar uilennesten zocht. Daar
waren ooit fraaie dennenbossen waar de
uilen in broedden. Van geheel andere
orde was het verhaal dat Dirk Barhoorn
me eens vertelde. Tijdens een wandeling
door de noord-duinen hoorde hij in een
bosje allerlei vreemde geluiden. Na wat
zoeken vond hij een nest met jonge uilen
die de geluiden produceerden. Ze
`skreeuwden` volgens hem als jonge
biggen. Wat de braakballen betreft, het
uitpluizen op zoek naar muizenbotjes
was lang een bezigheid van de jeugdclub
van onze vereniging, onder leiding van
Dirk Passchier. Dirk kon met zo`n
groepje lezen en schrijven. Een enkele
keer, bijvoorbeeld als hij met vakantie
was, vroeg hij mij om het over te nemen.
Dat was meestal geen succes, binnen no
time werd het een beestenboel. Nog
even over het boekje, aardige foto`s en
een mooie tekst, maar de het leuks van het boekje vind ik
de tekeningen, voor en achterin. Als ik het wel heb van de
hand van Gert Bayens. Dat bewijst maar weer dat zij naast
haar kantoorwerk ook veel in het veld kwam.
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De Educatieve werkgroep zoekt begeleiders!

Samen met kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar de natuur beleven!
Geef kinderen de kans om de natuur te beleven en te spelen in de natuur. Het is onmisbaar om
gezond op te kunnen groeien. Bij de educatieve werkgroep komen veel aanvragen binnen voor
begeleide natuuractiviteiten voor kinderen, vanuit het onderwijs, buitenschoolse opvang, ouders en
de kinderen zelf! Maar daar zijn meer mensen voor nodig.
Misschien iets voor u/jou?
Flora en faunakennis is niet direct noodzakelijk, belangstelling voor de natuur en het willen en goed
kunnen samenwerken met kinderen is wel een pré.
Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Stuur dan een mail naar janverweycentrum@strandloper.nl
tav Annet de Willigen en u/je ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie.
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Peter Spierenburg
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere
soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

Waren het in 2020 de Struikrietzangers, dit voorjaar overspoelden Orpheusspotvogels Nederland. In totaal 87
kilometerhokken werden dit jaar Orpheusspotvogels gemeld. Het grootste deel hiervan lag in de zuidelijke helft van
Nederland, beneden de lijn Haarlem-Nijmegen. Dit past in de toename van de laatste jaren waarbij deze soort zich uitbreidt
naar het noorden. Dit jaar was er weer een flinke sprong in de toename van de afgelopen jaren. Van 25 kilometerhokken in
2017 naar 55 vorig jaar, naar 87 kilometerhokken nu. Hoe vaak het daadwerkelijk om een broedgeval gaat is onduidelijk.
Meestal gaat het om kort aanwezige zingende mannen. Met de aantallen van dit jaar leek het een inkopper om de
Orpheusspotvogel als nieuwe soort aan de lijst voor het Noordwijkse waarnemingengebied toe te voegen. Maar het vinden
van een Orpheus is niet eenvoudig. De zang is niet heel opvallend in de kakofonie van voorjaarsvogels. De Orpheus
verwerkt zelf de nodige imitaties in zijn zang dus welke vogel hoor je nu? En wie weet er direct en feilloos een zingende
Spotvogel en Bosrietzanger uit elkaar te houden? Dankzij de oplettendheid van Maarten Wielstra en Gijsbert van der Bent
staat de Orpheusspotvogel nu op de Noordwijkse lijst, met meteen drie gevallen. Op 13 en 14 mei zong er één langs de
N206 bij Oud Leeuwenhorst (MW CZ), op 15 mei één in de groene strook langs ’s Gravendijck/ De Klei (GB) en op 27 en
28 mei één op het Sint Bavo terrein (MW). In alle drie de gevallen was het de zang die de vogel verraadde. Als je die zang
hoort dan is ‘Orpheus’ spotvogel wel een wonderlijke naam. De zanger Orpheus in de Griekse mythologie kon bomen en
dieren doen dansen met zijn welluidende muziek. Ook de Engelse naam ‘Melodious’ Warbler doet een zang met bijzondere
kwaliteiten verwachten. Zowel Spotvogel als Orpheusspotvogel zitten qua zang duidelijk in de familie van de rietzangers,
met veel krassende tonen en weinig melodie. De Spotvogel lijkt van de twee de betere zanger, met de karakteristieke
Zanglijster-achtige uithalen. De Orpheusspotvogel zet daar een meer brabbelende zang tegenover, waar de hoge uithalen
zijn vervangen door musachtige geluiden. Kijk je goed naar zijn latijnse naam Hippolais polyglotta dan zie je helemaal geen
verwijzing naar een melodieuze zang. De toevoeging ’polyglotta’ betekent vooral ‘meertalig’. Ofwel de virtuositeit van de
Orpheusspotvogel zit vooral in de vele imitaties die hij door zijn zang heen mengt.
Het was ook een goed jaar voor de dubbelganger van de Orpheus, de ‘gewone’ Spotvogel. Op 9 plekken in ons
waarnemingsgebied waren er zingende mannetjes aanwezig op geschikte broedlocaties. De Spotvogel is altijd schaars
geweest in ons waarnemingsgebied. In lijn met de landelijke neergang zijn bij ons de aantallen ook terug gelopen, tot maar
2-3 locaties rond 2010. De laatste jaren lijkt de soort zowel landelijk als rond Noordwijk weer in de lift te zitten en de
relatief ruime aanwezigheid dit voorjaar is daar hopelijk een teken van.

Jagers, Drieteenmeeuwen en stormvogels zien
we langs de Noordwijkse kust bij uitstek in het
najaar. Een goede storm of harde wind uit het
westen brengt dan deze vogels van open zee
voor onze kust. Noordse Stormvogels zitten
daar tegenwoordig trouwens nog maar zelden
bij. Ondanks de aanwezigheid van een grote
broedpopulatie direct aan de overkant van de
Noordzee op de Britse kust komen ze nog maar
af en toe in het zicht van de zeetrektellers langs
de Hollandse kust. April en mei zijn
tegenwoordig zelfs de maanden waarin je het
meeste kans maakt een Noordse Stormvogel te
zien. Britse broedvogels zwerven dan rond op
zoek naar geschikte nestplaatsen. Ook Kleine
Jagers trekken in april en mei op weg naar hun
broedgebied wel eens langs onze kust. Maar
sinds de sterke afname van de Britse populatie
is ook dat erg sporadisch geworden.
Drieteenmeeuwen zien we in het voorjaar ook
nauwelijks. In april zitten de vogels allemaal al
dicht rond de broedkolonies op de rotsen van
de Britse Eilanden.
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Drieteenmeeuw (tweede kalenderjaar)19 april 2021 Katwijk aan Zee Buitenwatering © René van Rossum
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Dit jaar maakten we een uitzonderlijk voorjaar mee,
met behalve kou ook een paar stormachtige dagen.
Dat leverde stormgasten, in aantallen waar we op een
ochtend zeetrek in het najaar heel tevreden mee
zouden zijn. In de eerste periode van 6-8 april beten
op 6 april Kleine Jager (3) en Drieteenmeeuw (13) de
spits af (JD HO). Zijn 13 Drieteenmeeuwen in het
voorjaar al bijzonder, op 7 en 8 april liepen de
aantallen op tot 65 en 53 (JD PS). Op 7 april
passeerde ook een Noordse Stormvogel, gevolgd
door een totaal van 6 de volgende dag. Ondanks dat
het weer daarna rustiger werd bleef een deel van de
vogels nog even aan onze kant van de Noordzee
hangen. Op 8 april zat er een, waarschijnlijk
verzwakte Grote Jager rustend op bollenland bij het
Oosterduinse Meer (KVr). Op 11 april dobberde een
groepje van 5 Kleine Jagers voor de zeetrekhut en
Grote Jager - 8 april 2021 Noordwijkerhout - Oosterduinse Sloten e.o.
vlogen er nog 9 Drieteenmeeuwen langs. Op 21, 29
© Kees de Vries
en 30 april volgden nog 1-2 Kleine Jagers (HV). De
stormdagen begin mei brachten op 4 mei nog een Grote Jager en op een 9 mei een Kleine Jager en een Noordse Stormvogel.
De samenstelling van soorten doet vermoeden dat het vooral om doortrek van broedvogels rond de Noordzee ging: Noordse
Stormvogel, Drieteenmeeuw, Kleine Jager en een enkele Grote Jager. Karakteristieke stormgasten uit het najaar ontbraken,
wat ook te verwachten is omdat die zich in het voorjaar ver van de Noordzee bevinden: Grauwe Pijlstormvogels op het
zuidelijk halfrond, Noordse Pijlstormvogels bij de broedkolonies aan de westkant van de Britse Eilanden en Middelste
Jagers waarschijnlijk op doortrek langs het westen van de Britse Eilanden, ook in het najaar de hoofdtrekroute. De harde
wind van 21-22 en 29 mei bracht geen stormgasten meer. Ook de vogels van dichtbij waren blijkbaar inmiddels bij hun
broedkolonies gearriveerd.

In de Zwetterpolder was dit jaar al vroeg bollenland onder water gezet. Van 13 mei t/m 6 juli was het perceel vanaf de weg
mooi te bekijken en kon dan ook rekenen op veel aandacht van vogelaars. In mei was het nog rustig en kwam er af en toe
een lokale Tureluur of Grutto buurten en verbleef er een paar Bergeenden. Op 5 juni verschenen de pullen van dit paar (JF).
Enige doortrekker was de Bontbekplevier die op 19 mei neerstreek (EMd). Vanaf 3 juni werd het levendiger en verbleven er
t/m 14 juni 1-3 Kluten op het perceel (PS JF). Helaas maakten deze geen aanstalten te gaan broeden, zoals eerder al eens op
gebeurde op een vroeg onder water gezet perceel. Verder werd het beeld vanaf midden juni vooral bepaald door rustende
Kokmeeuwen, met een maximum van 300 op 19 juni. Daartussen zaten op 19 juni 4 Grote Sterns (SP), op 19 en 23 juni een

Grutto - 1 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum
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Zwartkopmeeuw (SP) en op 23
en 27 juni een tweedejaars
Dwergmeeuw (EM, AM). Ook
verbleven er regelmatig tot
maximaal 5 Lepelaars. (RG)). De
steltlopertrek kwam in de laatste
week van juni op gang. Na een
vroege Groenpootruiter op 13
juni (JF), streken er op 27 juni
een Bosruiter (SP) en op en 29 en
30 juni 1-2 Kemphanen (BS, SH)
neer.
Grutto’s waren vaste gast op het
perceel. Op 3 juni was er voor het
eerst een grotere groep van 10
vogels aanwezig (PS). Dat is op
zich geen goed teken want in
deze tijd gaat het dan om vogels
waarvan het broedsel mislukt is.
Gelukkig liepen er op 19 juni ook
2 jonge vogels bij. De Grutto
heeft dit jaar geprofiteerd van het
koude voorjaar. Door de
langzame groei van het gras kon
er pas later gemaaid worden. De
kuikens hadden daardoor langer
de tijd om op te groeien. Op 25
juni waren de jonge vogels zelfs
in de meerderheid (5 volwassen
en 8 juveniele vogels). Dat dit
geen lokale broedvogels hoeven
te zijn bleek uit de waarneming
van een vogel met een kleurring
op 27 juni (SP, AM). Deze was
als kuiken geringd in Houten in
Utrecht. Die dag bereikte het
aantal Grutto’s met 41 ook het
maximum (BS).

Tureluurs - 7 mei 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum

Bosruiter - 1 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum

Lepelaar - 6 juli 2021 Noordwijkerhout Zwetterpolder zuidelijk deel
© René van Rossum
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Hein Verkade vond een nieuwe broedvogelsoort voor Noordwijk. In het plasje in De Klei broedde voor het eerst een
Tafeleend in ons waarnemingsgebied. Er broedde minimaal één paar Zomertalingen in de polders dit jaar. De waarneming
van een paar in Polder Hoogeweg (PS) werd gevolgd door een nestvondst door weidevogeltellers. In Oud-Leeuwenhorst
was een roepende man Zomertaling aanwezig op 11 mei (JPa). Dit kan de man van hetzelfde broedpaar in Polder Hoogeweg
zijn geweest. In de binnenduinrand van het Langeveld broedde een Dodaars (RK). In de Noordduinen waren minimaal 2
territoria van Houtsnippen, maar waarschijnlijk
meer, gezien het grote aantal waarnemingen
verspreid over een groot gebied. Het Ooievaarpaar
broedde weer in de Bronsgeest en het
Slechtvalkenpaar op de toren van Leeuwenhorst.
In De Zuid was een Bosuil met jongen aanwezig
(JF). In de Zwetterpolder zaten twee jonge
Ransuilen (MW JS). Aanwijzingen voor een
territorium van een Nachtzwaluw ontbraken. De
simultaantelling leverde slechts één
zichtwaarneming (FS). Het viel op dat de Patrijzen
het goed deden dit jaar.
Een overzicht ontbreekt, maar de aanwezigheid van
3 paren in Polder Hogeweg Noordwijkerhoek,
waarnemingen in De Klei en het Vinkeveld na jaren
van afwezigheid spreken boekdelen. Ook waren er
meerdere nestvondsten.
Slechtvalk op de toren van Leeuwenhorst- foto: Gab de Croock
In de Hoogeveense Polder is nog steeds een paar
Fazanten aanwezig. Op 30 mei liep een Fazantenhaan in het Vinkeveld (WB). De Engelse Kwikstaart had een goed jaar
met 5 bezette locaties en 9 broedparen. De locatie De Klei was nieuw. Bij twee van de broedparen was de man een hybride
Engelse x Gele Kwikstaarten. De geringde hybride vogel, gefotografeerd door George Hageman in 2020 en prijkend op de
voorkant van de Strandloper van maart 2021, keerde dit jaar weer terug naar zijn vaste locatie en bracht opnieuw een
broedsel groot. Er waren
geen duidelijk aanwijzingen
voor een territorium van een
Rouwkwikstaart. In
bedrijventerrein ’t Heen
Katwijk was er een
juniwaarneming (AM). Na
half mei hielden nog twee
Fluiters een territorium
bezet: tot eind mei in het
Langeveld en in de eerste
week van juni in de
Aardbeidel in de
Noordduinen (NM, HL,
HO). In het Achterhaasveld
zong eind juni nog een
Goudhaan (HO) en in de
Noordduinen een
Vuurgoudhaan (CZ). Voor
beiden ontbreken
(vervolg)waarnemingen en
of het om broedvogels ging
is onzeker. De opmars van
Grauwe Vliegenvangers
zet zich voort, met na half
mei op minimaal 7 locaties
in de AWD, 1 in Offem en 1
Patrijs - 17 april 2021 Noordwijkerhout - Hoogeveense Polder © Annelies Moolenaar
in de Noorduinen met
(territoriale) vogels
aanwezig na 15 mei. De Ringmus weet zich nog te handhaven in Kloosterschuur. Op 1 juni waren daar 4 vogels aanwezig
(MG). De zingende Kleine Barmsijs op 20 mei in de Coepelduynen (JHa) kreeg geen vervolg in verdere aanwijzingen voor
een territorium. De Rietgors breidt zich uit doken op nieuwe locaties waar zich de laatste jaren wat riet heeft ontwikkeld: op
het bedrijventerrein ’s Gravendijck, in de De Klei, bij de rioolwaterzuivering bij de Achterweg en in de Hoogeveense
Polder.
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april
De maand april was kouder dan we bijna 3 decennia mee hebben gemaakt. Door de klimaatverandering zijn we gewend
geraakt aan een ‘nieuw normaal’ van warme voorjaren. Vanaf de eerste dag kwamen in een noordelijke stroming die
koude lucht naar ons land bracht. Van 5 tot 9 april was die door een krachtig hogedrukgebied bij IJsland rechtstreeks uit
het poolgebied afkomstig. In deze dagen trok de wind sterk aan tot noordwest 5 tot 7. Dagen met meer oostelijke wind
waren schaars. Alleen rond de 16e en rond de 27 e waren er korte onderbrekingen in de aanhoudende noordelijke
stroming.
Op 1 april was een 2e jaars Grote Burgemeester aanwezig in de Binnenwatering Katwijk (AM). Op 11 en 12 april zat er
een Kleine Burgemeester (AM). Op 20 april vloog een Ross’ Meeuw langs het strand van de AWD (RSl). Dit was
vermoedelijk de vogel die van 19 tot 25 april op de havenhoofden van Scheveningen verbleef en eerder op de dag langs
Katwijk was gevlogen. Langs de zeetrekhut vlogen naast de stormgasten ook opvallend veel Parelduikers. Op 7 april
vlogen er 5 langs en nog één de volgende dag (JD HO). Tussen 27 april en 5 mei passeerden er in totaal nog eens 5 (HV JD
PS). De aanhoudende noordenwind leverde op veel dagen goede trek op van steltlopers en andere doortrekkers. Vooral 28
april was een goede dag met 367 Regenwulpen, 895 Brandganzen en 71 Lepelaars (JD HV). Langs de Noordduinen trok
die dag een Krombekstrandloper (BS). Op 17 en 19 april zat er een grote groep Dwergmeeuwen voor de kust (JD HL).
Op de 19e passeerden er 3240. Op 5 en 19 april vloog er een IJseend langs (PS JD). Op 30 april passeerden 19 Grote Zeeeenden (JD). In De
Klei waren op 30 april
10 Kluten neer
gestreken (AM RM).
De enige IJsvogel van
het kwartaal,
overlevende van de
koudeperiode in de
winter, zat op 24 april
bij de Binnenwatering
(JVr). Eén of twee
Raven zwierven het
hele kwartaal door de
zuidelijke AWD. Op 2
april vloog er één over
Rijnsoever Katwijk
(JHa). Op 17 april zat
er een Klapekster bij
de Marelberg in de
AWD (ML). Door de
zeereep van de
Coepelduynen vloog
op 23 april een Hop
naar zuid (GT). Op 24
april vloog een
Hop - 23 april 2021 Katwijk aan Zee - Kleine Maasvlakte © Gijsbert Twigt
Europese Kanarie over
de Puinhoop (JHa). Na een eerste aankomstgolf in het warme weer van eind maart was een deel van de zomergasten al
vroeg aanwezig: Huiszwaluw op 2 april (PS), Boompieper (NM HL) en Rietzanger op 4 april (CZ) en ook de Nachtegaal
al die dag (NM HL). De later arriverende soorten waren door het koude weer in april flink verlaat. De al gearriveerde
Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten hadden het zwaar en stelden start van het broeden uit. Op 15 april zong de eerste
Sprinkhaanzanger in de Coepelduynen (CZ), de eerste Grasmus in de AWD (EJ) en op 23 april daar de eerste
Braamsluiper (MK).
Op 24 april was de eerste Koekoek te horen in de AWD (JDu WN). Die dag arriveerden ook de eerste Gierzwaluwen (JHa
e.a.). Op 17 april trok een man Blauwe Kiekendief over de Hogeveense Polder (JPa) en op 28 april één langs de zeetrekhut
(JD). Op 30 april trok een Visarend over het strand van de Coepelduynen naar noord, met paniek onder aanwezige
meeuwen tot gevolg (JZw).
Op 7 april liep een Boommarter in de vroege ochtend door de wijk Mossenest in Noordwoijkerhout (KG). Op 8 april lagen
er 5 aangespoeldeKortsnuitzeepaardjes op het strand van de Coepelduynen (AT). Op 16 april vloog er een Grote Vos bij
de Puinhoop (JHi) en op 18 april in de AWD De Wouwen (AMo).
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mei
In mei zette het koude voorjaar onverminderd door. Een noordelijke stroming met aanvoer van lucht uit het poolgebied
domineerde het eerste deel van de maand. Van 8 tot 10 mei was daarin een onderbreking en bracht een zuidelijke
stroming warme, vochtige lucht, met oplopende temperaturen en onweersbuien. Vanaf 20 mei domineerde een
noordwestelijke aanvoer met grijs weer, vaak harde wind en veel regen. Op 5-7 mei en vervolgens op 21 en 22 mei en
op 29 mei trok de wind stevig aan tot windkracht 6-7.
Langs de zeetrekhut vlogen op 1 mei 1510 Dwergmeeuwen (JD HO), gevolgd door 2690 de volgende dag (JD PS). Dit is
het hoogste aantal in mei sinds het begin van de tellingen in 1972. Op 2 mei vlogen 158 Zwarte Sterns langs (PS). Op 30
mei passeerde een Roodhalsfuut (JD). Begin mei kwamen een aantal zomergasten aan die anders eind april arriveren. De
eerste Tuinfluiters zongen pas op 1 mei op verschillende locaties (GM) en op 2 mei de eerste Kleine Karekiet bij het
Oosterduinse Meer (GG). Op 1 mei zong een Fluiter in het Langeveld (SP) en in Offem (PS). Op 4 mei zat er een Bonte
Vliegenvanger in Klein Leeuwenhorst (WK) en ook op 5 mei was er nog doortrek met waarnemingen op twee locaties. Op
7 mei volgde de eerste Grauwe Vliegenvanger op Sancta Maria (CZ).

Grauwe Vliegenvanger - 26 mei 2021 Amsterdamse Waterleidingduinen - Gijs Kokkieshoek © Sjaak Weijers

Op 13 mei arriveerden als hekkensluiters Spotvogel (BS) en Bosrietzanger (CZ). De zuidelijke stroming van 8 tot 10 mei
gaf een opleving in de voorjaarstrek. Na een Visarend op 1 mei (EM) trokken er op 8 en 9 mei in totaal 4 over (CZ ea). Op
8, 9 en 11 mei was een Rode Wouw aanwezig in de zuidelijke AWD (JDu ea). Op 9 mei trok een Zwarte Wouw naar
noord over Rijnsoever, Noordwijk-Binnen en de Noordduinen (WB ea). Over De Klei trokken op 8 mei 3
Morinelplevieren (PS). Op 9 mei was er een Wielewaal aanwezig in de Noordduinen (CZ). Latere doortrekkers volgden op
11, 14 een 28 mei (HL ea). Op 11 mei zat er een Grauwe Klauwier in het Wolfsveld in de AWD (AD) en vloog daar een
Roodkeelpieper over (AD). Op 13 mei vloog een Zeearend hoog over Rijnsoever (MLa). Verder vloog er die dag een
Purperreiger over de Achterweg (CZ) en een groepje van 13 Kruisbekken over de Noordduinen (CZ). Op ’s-Gravendijck
was op 6 mei een Grote Zilverreiger aanwezig (CZ).
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Draaihals - 5 mei 2021 tuin in Valkenburg © Cora de Vries en Jaap Dubbeldam

Een Kleine Zilverreiger stond op 24 mei bij de Binnenwatering (MD). Andere bijzondere doortrekkers waren een
Draaihals op 2 mei op ‘s Gravendijck (CZ) en op 12 mei in de AWD Starrebroek (BK) en een Nachtzwaluw op 17 mei op
’s Gravendijck (RR). Op 6 mei trok er een Europese Kanarie over het Langeveld (RG). Op 2 mei zat er een Velduil

Nachtzwaluw - 17 mei 2021 Noordwijk - 's-Gravendijck © René van Rossum

aanwezig in de Noordduinen (JP MH) en op 11 mei één in de Coepelduynen (JD). Op 31 mei streek een Noords
Kwikstaart even neer in het Vinkeveld (PS). Op 29 mei zong er een Struikrietzanger in de Luchter Zeeduinen (CZ). Daar
riep ook de enige Kwartel van het voorjaar (CZ). De hele maand vlogen er met regelmaat Sijzen over (HL ea).
De Strandloper 53e jaargang nummer 3, september 2021
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juni
Na de twee koude voorjaarsmaanden was juni een echte zomermaand, met relatief hoge temperaturen. Vanaf de eerste dag
van de maand zorgde een oostelijke en later zuidelijke aanvoer voor warm en meest rustig weer. Van de 19e tot de 25e deed
de temperatuur een stap terug en viel er veel regen. De regen viel vooral in de vorm van zware buien en was ongelijk
verdeeld over het land, De westkust kreeg vooral op 19 mei grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Vanaf de 26e liepen
de temperaturen weer op maar zorgde de aanvoer van vochtige lucht ook voor net als aan het begin van de maand voor
onweersbuien.
Over De Zuid vloog op 2 juni een Grote Zilverreiger (JV), een soort die inmiddels jaarrond in ons waarnemingsgebied kan
worden gezien. Op 4 juni vloog er een Grote Gele Kwikstaart over de Boulevard (CZ). In de Binnenwatering zaten die dag
4 Brilduikers (PS). Op 6 juni liep er nog een late Tapuit in de Elsgeesterpolder (MG) Door de zeereep van de Noordduinen
vloog op 10 juni een Bijeneter (CZ). Op 12 juni was een Struikrietzanger kort aanwezig langs het Zwarte Pad Katwijk
(AM). In de AWD Schrama zong die dag een Wielewaal (JW) en op 17 juni zat er één op Sollasi (RJ). Op 14 juni vloog een
Reuzenstern over Sollasi (RJ). Een Kleine Zilverreiger passeerde langs de zeetrekhut op 17 juni (JD). Op 27 juni vloog
een Rode Wouw over Rijnsoever (JHa). De hele maand was een man Bruine Kiekendief regelmatig jagend te zien boven
de bollenvelden van de Zwetterpolder, Polder Hoogeweg en de Noordzijderpolder (JF ea).
Het warmere weer gaf een impuls aan het verschijnen van vlinders en libellen. Op 3 juni vloog er een Koninginnepage in
de Zilkerpolder (TG). In de binnenduinrand van het Langeveld waren vanaf 1 juni 2 Smaragdlibellen aanwezig, een
nieuwe libellensoort voor Noordwijk (EB). De hele maand werden hier ook 1-2 Gevlekte Witsnuitlibellen gezien (EB ea).
In de Guytedel was op 8 juni een Geelvlekheidelibel aanwezig (CZ). De populatie van Zuidelijke Keizerlibel in de AWD
lijkt zich naar het zuiden uit te breiden met waarnemingen bij het Oosterduinse Meer (26 juni CZ) en de binnenduinrand van
het Langeveld (29 juni JW).

AD Arjan Dwarshuis
AM Annelies Marijnis

HL
HO

AMo Annelies Moolenaar
AT Arie Twigt
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Joris van Duivenvoorden
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Maarten Wielstra
Peter Spierenburg

Casper Zuyderduyn

JHa

RG

Reinder Genuït

Eus van der Burg
Erik Janssen

JHi
JP

Joël Haasnoot
Jennifer Hielkema
Annelies
Moolenaar
Johan
Passchier

RJ
RK

Rob Jansson
Roy Kleukers

EM Ezra Mandemakeer
EMd E. B. Mandemaker-Dieleman

JS
JV

Johan Scholten
Jaap Vink

RSl
RK

Roy Slaterus
Roy Kleukers

FP

JVr

Joas de Vreugd

RM

Rob de Mooij

GB Gijsbert van der Bent
GG Gerjon Gelling

Frank-Peter Scheenstra

JW
KG

Jan Wierda
Kees van Grieken

RR
SH

René van Rossum
Sarah Humphrey

GM Gerard en Marijk
GT Gijsbert Twigt
JHa Joël Haasnoot

KVr
MD

Kees de Vries
Menno van Duijn

SP
TG

Sven Pekel
Ton de Goeij

MG
MK

Mariska de Graaff
Marc Kolkman

WB
WN

Wijndeldt Boelema
Wilfried Niessen

JZw Johnny van der Zwaag

bron: www.waarneming.nl

Visdief - 1 juli
2021 Noordwijkerhout Zwetterpolder zuidelijk deel
© René van Rossum
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